2016

4

6WDURVWRYpSRőiGDOL$GYHQWQtMDUPDUN
Starostové členských obcí Mikroregionu Slušovicko po roce opět
pořádali již tradiční jarmark, který
zahajuje na Slušovicku adventní čas.
Ty tam jsou časy, kdy se na jarmarku
u starého Kulturního střediska ve Slušovicích choulilo několik prodejců se
svými stánky. Od roku 2012, kdy se akce
přesunula do rozlehlých prostor sokolské zahrady a velkého sálu nové sokolovny a získala tím nový rozměr, je rok

od roku oblíbenější. I podle letmého
pohledu bylo v sobotu zřejmé – návštěvníků přišlo letos nejvíce!
A nutno dodat návštěvníků spokojených. Vždyť nabídka výrobků lidové
tvorby byla letos opravdu pestrá, také
každoroční hit jarmarku – domácí zabíjačka – doznal rozšíření prodeje. I to se
ukázalo jako velké plus. V průběhu celého dopoledne obcházela sokolskou zahradu krojovaná děvčata – letos to byly
krásky z Neubuzi. Jako vždy rozdávaly

Slovo starosty
Předvánoční čas a vánoční svátky
jsou vždy spojeny s mimořádně silnou
atmosférou, kterou každý z nás prožívá a vnímá odlišným způsobem. Ještě
poměrně nedávno byla, i díky tehdejším životním okolnostem, vnímána
jako příležitost pro zklidnění. I dnes
můžeme ještě občas zaslechnout tuto
výzvu. Jenže současný překotný život,
do kterého jsme neustále povzbuzováni různými nabídkami a informacemi, nás neustále vybízí, abychom tuto
výzvu přehlíželi. Nabízí se otázka, jak
dlouho můžeme tuto zátěž snášet,
protože její vliv je znát na plíživě narůstajícím neklidu. Od stále více lidí
slyším, že mnohé současné dění je
neúnosné a že se musí něco stát.
Dokonce i někteří věhlasní ekonomové se ve svých prognózách dostávají
k podobnému závěru.
V nejbližších dnech se opravdu něco
stane, protože budou Vánoce. Nabídnou opravdovou příležitost ke zklidnění, které jsme nezvládli v předvánoční době. Nastane období, kdy budeme naopak v různých více či méně
jasných podobách vybízeni k zamyšlením, která mohou mnohé v nás změnit. Jsem silně přesvědčen, že osud
naší budoucí doby bude záležet na každém jednotlivci. Proto nám všem
přeju vánoční období, které přispěje
k posílení každého z nás, ve snaze
přispívat k dobrému dění ve svém nejbližším okolí. Z vlastní zkušenosti jsem
si dobře vědom, že se to jednoduše
řekne nebo napíše a každý krůček
k dobrému může hodně bolet. Ne
nadarmo se říká, že je jednodušší zvítězit v mezilidském boji, než zvládnout
sám sebe. Důležité je začít a důležitá
je i nepovedená snaha.
Ať se nám všem jen daří.
Petr Hradecký, starosta

Dokončení na str. 2

Vedení města Slušovice přeje všem svým občanům radostné a spokojené prožití vánočního období
a do nového roku 2017 vše dobré.
Přijměte pozvání k SILVESTROVSKÉMU OHŇOSTROJI, který se tentokrát uskuteční
31. prosince 2016 na sokolské zahradě již ve 21 hodin.

slivovici a koláčky. Chybět nemohl ani
gajdoš Petr Sovják, který jako vždy zajistil dobrou náladu.
V rámci kulturního programu předvedly svá adventní vystoupení postupně
děti ze slušovické MŠ Sluníčko či základní školy v Neubuzi. Vánoční koledy potom zazněly v interpretaci slušovického
sboru CANTIAMO – Scholy rodičů a dětí.
Na zdárném průběhu jarmarku pracovali nejen starostové, ale i spousta dalších šikovných lidí ze všech obcí mikroregionu. Patří jim za to velké poděkování.
Volnou sobotu věnovali tomu, aby
všichni návštěvníci odcházeli domů spokojení a dobře naladění.
Petr Jaroň, Horní Podřevnicko
Renata Zábojníková, MRS
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• Rada města schválila smlouvu mezi
Městem Slušovice a Správou a údržbou
Zlínska na opravu odvodnění u opěrné
zdi na místní komunikaci Na Vyhlídce
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu města
uzavřenou mezi Městem Slušovice
a Nemocnicí Milosrdných bratří Vizovice.
• Rada města schválila finanční spoluúčast města ve výši 2 500 Kč na zajištění
akce „Slušovický okruh“, jíž je město
spoluorganizátorem.
• Místostarosta informoval radu
o změně ve vedení slušovických skautů.
Novým vedoucím je Radomír Švihel.
• Rada města souhlasí se zapojením
ZŠ Slušovice do dotačního programu
z IROPU na rekonstrukci a modernizaci
vybavení odborných tříd.
• Rada města schválila bezplatný pronájem zadní části sokolovny (šaten a toalet za pódiem) pro dýňové slavnosti
konané spolkem Slušovjánek v neděli
9. 10. 2016 v odpoledních hodinách.
• Rada města schválila dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Slušovice
ve výši 10 000 Kč uzavřenou mezi městem a Římskokatolickou farností
Slušovice, která je určena pro scholu.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Slušovice ve výši 13 300 Kč uzavřenou mezi městem a Junák – český
skaut, středisko Slušovice, z. s., Osvoboditelů 76, Slušovice.
• Rada města schválila dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
individuální dotace ve výši 10 000 Kč
z rozpočtu města uzavřenou mezi městem a Českým svazem chovatelů ZO
Slušovice.

• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000 Kč z rozpočtu města
uzavřenou mezi Městem Slušovice
a Domovem pro seniory Loučka, p. o..
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč z rozpočtu města
uzavřenou mezi Městem Slušovice
a Florbalovým klubem Slušovice.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 3 000 Kč z rozpočtu města
uzavřenou mezi Městem Slušovice
a Sociálními službami pro osoby se zdravotním postižením, p. o., Fryšták.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 2 000 Kč z rozpočtu města
uzavřenou mezi Městem Slušovice
a Linkou bezpečí, z. s.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 3 000 Kč z rozpočtu města
uzavřenou mezi Městem Slušovice
a BabyBoxem pro odložené děti –
STATIM, z. s.
• Rada města z důvodu platnosti nového zákona upravujícího dodržování
nočního klidu schválila konání silvestrovského ohňostroje 31. 12. 2016 ve 21
hodin. Ohňostroj bude v hodnotě
45 000 Kč.
Více na www.slusovice.eu.
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Městská knihovna bude otevřena do 20. prosince včetně. Znovu
otevřeno bude od 2. ledna 2017.
Přijďte si vypůjčit knihy na vánoční
svátky. Máme spoustu nových titulů.
Pokud Vám vychází lhůta pro vrácení knih a časopisů na období, kdy bude knihovna zavřena, stačí knihy vrátit
nebo zažádat o prodloužení do
6. ledna 2017.
Přejeme všem krásné prožití svátků
vánočních a šťastný nový rok 2017.
Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích
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Předkládáme Vám nové ceny vodného
a stočného platné od 1. 1. 2017.
bez DPH / s DPH / nárůst 2016-2017
VODNÉ

40,09 / 46,10 / 0,30

STOČNÉ

26,52 / 30,50 / 1,70

CELKEM

66,61 / 76,60 / 2,00
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Začínají se množit případy, kdy ke zvonům na tříděný odpad je odkládán
i jiný odpad (barvy, železo apod). Prosíme Vás, abyste takový odpad nenechávali odložený vedle zvonů, ale odevzdali ho přímo ve sběrném dvoře.
2
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V letošním roce se konalo v knihovně
29 akcí, na kterých jsme s kolegyní přivítaly 537 návštěvníků. Postupně knihovnu navštívily všechny třídy MŠ –
od Kuřátek z mateřské školy po 5. třídy.
Dále knihovnu navštívila ZŠ Neubuz
a MŠ Březová.
Kuřátka z MŠ na náměstí a také starší
děti z MŠ na ul. Rovné měla připravena
leporela a dětské knížky, které si děti
mohly prohlížet. Předškoláci poznávali
při besedě S Večerníčkem za pohádkou
znělky z večerníčků nebo podle indicií
hádali, o kterou pohádku se jedná.
Již tradicí v naší knihovně je slavnostní
pasování prváčků na čtenáře. Děti dostaly glejt, na němž stojí psáno, že se
stali čtenáři. Byly oceněny řádem, který
všem dal na vědomí, že již umí číst – odznáček Už jsem čtenář. Obdržely také
čestný čtenářský průkaz a měly možnost
přijít se svými rodiči a přihlásit se
do knihovny na rok zdarma.
Jedna třída prváčků přišla v listopadu
už jako druháci na návštěvu, při které si
děti prohlížely pohádkové knihy.
Druhé třídy se dozvěděly něco nového
při besedě o Václavu Čtvrtkovi. Třetí třídy se blíže seznámily s Astrid
Lindgrenovou, autorkou oblíbených
knih, např. Pipi Dlouhá punčocha či Děti
z Bullerbynu. Tyto knihy má ráda již nepočítaná generace dětí.
Čtvrté třídy si hrály s naším krásným
českým jazykem. Děti nejprve společně
řešily hádanky a snažily se nezlámat si
jazyk na jazykolamech. Ve skupinkách
poté řešily kvízy, skládaly rozházená pořekadla, doplňovaly rčení. Čtvrťáci byli
velmi šikovní.
Žáci pátých tříd se na chvíli stali mladými detektivy. Nejprve jsme si povídali
o detektivních příbězích pro děti a poté
se kluci a holky jako správní detektivové
snažili samostatně vyřešit otázky, které
dostali.
Nejmenší děti a jejich maminky mají
již od roku 2013 tradičně první úterní
dopoledne v měsíci pro sebe dětské oddělení (dopoledne pro maminky s dětmi). Výjimkou jsou pouze letní prázdniny, o kterých knihovnu pro změnu navštívily tři turnusy příměstského tábora
Domina.
Děti mají ve svém oddělení v truhle
uloženy různé stolní hry. Mladší děti si
mohou vybírat ze spousty plyšových
hraček, se kterými si mohou v knihovně
hrát. Jsou nejen umístěny na kobercovém pódiu, ale také ve druhé z truhel.
A mohou si také vybrat některou z omalovánek, které jsou pro ně připraveny.
V březnu (Březen měsíc čtenářů)
a v říjnovém Týdnu knihoven se zájemci

mohli zaregistrovat do knihovny na rok
zdarma.
V prvním čtvrtletí jsme se opět přidali
ke sbírce kabelek do Kabelkového veletrhu Naděje Zlín. Děkujeme, že jste darovali velký počet kabelek, které pomohly k záměru Naděje Zlín pořídit za utržené finance tkalcovské stavy a další potřebné věci.
V roce příštím plánujeme se k akci
zase přidat, takže pokud máte přebytečné kabelky, rádi si je od Vás po vyhlášení
sbírky převezmeme.
Když už píši o sbírce kabelek, neustále
probíhá sbírka pro zlínský Útulek pro
zvířata v nouzi - čisté textilie (ručníky,
prostěradla apod.) a také pochoutky,
piškoty, krmivo pro psy a kočky, stelivo
pro kočky, potřeby pro psy (vodítka,
obojky, misky a další potřeby - i starší).
Matrace v současné době nepřijímáme.
Za textilie jsou v útulku v současné době
rádi, v zimě se jich vždy spotřebuje hodně. Máte-li cokoliv, co chcete darovat,
stačí přinést dobrůtky a textilie
do knihovny v půjčovní době.Městská
knihovna ve Slušovicích poskytuje na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně
a Městem Slušovice regionální knihovnické služby těmto knihovnám regionu:
Obecní knihovně v Březové, Hrobicích,
Neubuzi, Želechovicích nad Dřevnicí
a Místní knihovně v Dešné.
Zpracováváme pro ně nové knihy (zapisujeme, obalujeme, značíme), vyřazujeme knihy opotřebované či zastaralé,
opravujeme poškozené, jednou za pět
let provádíme revizi knihovního fondu.
Poskytujeme jim metodické vedení, konzultace, pomáháme s granty.
Tato činnost vždy obsáhne kolem 300
hodin ročně. Letos jsme takto odpracovali 307 hodin.
V letošním roce do knihovního fondu
přibylo více než tisíc knih. Pokud chcete
zjistit, jaké knihy máme pro Vás k dispozici, můžete se podívat do on-line katalogu na webových stránkách knihovny
www.slusovice.knihovna.cz. Výběr je
opravdu velký a najdete u nás spoustu
novinek.
Letos proběhl upgrade automatizovaného knihovního programu na vyšší verzi – Verbis. On-line katalog prošel také
změnou na vyšší verzi katalogu –
Portaro. Můžete se těšit z více funkcí,
seznamů, příjemné jsou určitě náhledy
obálek nových knih.
Ke konci listopadu evidovala knihovna
551 registrovaných čtenářů, z toho 205
do 15 let (37% čtenářů knihovny - což je
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velmi příznivé pro další vývoj čtenářství).
Knihovna přivítala do téhož data
6.176 návštěvníků a bylo vypůjčeno
15.285 knih a časopisů.
Za prosinec se číselné ukazatele samozřejmě ještě navýší, ale v době uzávěrky
Slušovických novin jsem Vám mohla dát
k dispozici pouze ukazatele do konce
listopadu.
Děkujeme za Vaši přízeň ve skoro již
uplynulém roce a přejeme hodně štěstí,
lásky, zdraví a šťastné vykročení do nového roku 2017.
Jana Kapustová
vedoucí MK ve Slušovicích
www.slusovice.knihovna.cz
tel. 575 570 636
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V lednu opět začne plesová sezóna
v Nové sokolovně ve Slušovicích.
Vstupenky na Městský ples 21.
ledna 2017 je možné zakoupit
v Městské knihovně ve Slušovicích.
V ceně 150 Kč je zahrnuta večeře
(kuř. řízek s bramb. či guláš s chlebem).
K tanci a poslechu hrají Kosovci.
Pokud jste si lístky nestihli zakoupit
do 20. 12., rezervovat si je můžete
osobně v městské knihovně, na tel.
575 570 636 či na emailu knihovna.
slusovice@cmail.cz od 2. 1. 2017.
Těšit se můžete také na Ples
Mikroregionu Slušovicko 28. 1.
Bližší informace o této akci budou vyvěšeny ve vitrínách Města Slušovice.
O předprodeji vstupenek a pořádaných akcích se dozvíte z vitrín, které
jsou instalované v parčíku u kostela a
naproti městského úřadu. Informace
můžete dostávat i do svých emailových schránek, pokud na email
knihovna.slusovice@cmail.cz pošlete zprávu a do předmětu napíšete
oznamky. Uložíme si Vás do adresáře
a od té doby Vám budou informace
chodit.
Zmínku o akcích, které pořádá
Město Slušovice, vždy naleznete také
na webových stránkách městské
knihovny či Města Slušovice.
Jana Kapustová
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letošní advent, patřil k těm nejdelším, protože Štědrý den,
a proto i Štědrý večer připadl na sobotu. Měli jsme skutečně
celé čtyři týdny na to, abychom se dobře připravili na svátky
Božího Narození. Vánoce jsou vždycky určitou výzvou pro
každého z nás. V našem srdci objevit něco nového na Božím
jednání. Letošní advent byl podle adventního kalendáře putováním k vánočním svátkům spolu s Marií, která přivedla
na svět Boží Dítě. Její oddanost a ochota naslouchat Božímu
hlasu, který začal Zvěstováním archanděla Gabriela, kdy v
překvapení, které je upřímné, se doví, že tou vyvolenou je
ona sama. Při návštěvě své příbuzné sv. Alžběty vyzpívá
chvalozpěv v hluboké pokoře a vděčnosti Nevyššímu Pánu za
vše, co jí On učinil a co to znamená pro každého člověka.
Boží spása přichází na svět v podobě bezmocného Dítěte.
Toto Dítě se zřeklo všeho, s čím mohlo disponovat jako Boží
Syn. Prosté jesličky nám o tom podávají jasnou zprávu.
Bezmocnost Betlémského Dítěte je tou nejúžasnější skutečností, která ústí ve vánoční písni Tichá noc: „Zakrátko
Děťátko plenky své změní v potupný nachový plášť“. Je to
téměř neuvěřitelné, že se Pánu zachtělo poznat, jak chutná
naprostá chudoba - nedostatek potřebných věcí – a to především v nejvýznamnějších okamžicích jeho života. Jako

Učitel, který ve svém veřejném působení sám o sobě říká, že
nemá, kam by hlavu složil.
Samotné jesličky i nucený útěk do Egypta ukazuje od samotného začátku jeho pobytu na této zemi, že i my jsme
pouze poutníky, kteří směřují ke svému cíli. Ten cíl nemůže
být v pozemském světě, ale je někde jinde. Maria a její snoubenec sv. Josef zažili i chvíle, kdy museli své Dítě hledat,
protože se jim ztratilo. Kolik je dnes lidí, kteří o Ježíši vědí,
ale nějak se jim vytratil ze života. V takových situacích je
třeba hledat, a to velmi vytrvale. Přes veškerou vánoční poezii a neopakovatelnou atmosféru vánočních svátků, sklánějme se k Jesličkám s naprostým jasným vědomím, že je to
právě On, Bůh, Pán, Stvořitel a Zachránce, který se sklání ke
každému z nás a milou tváří nemluvněte nám vypráví příběh
o své Boží Lásce, která je nezměrná a přišla k nám a mezi
nás.
Hodně duchovního užitku z letošních vánočních svátků,
přeje a ze srdce Vám všem žehná,
otec Emil.

Z velké části zde mají své místo soukromé akce, a to převážně svatby.
V měsíci listopadu si labužníci přišli
na své při Adventním jarmarku
Mikroregionu Slušovicko, který navštívilo 2 500 lidí. Nechyběly zabijačkové pochoutky, sýry, palačinky a jiné dobroty.
Řemeslníci ukázali svou zručnost a talent.
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Vážení příznivci kulturního života,
děkujeme vám jménem nové sokolovny, že jste i v letošním roce 2016
vaší účastí a dobrou náladou obohatili naše prostory.
Plesová sezóna roku 2016 byla opět
velmi úspěšná, každý z Vás si jistě našel
svůj oblíbený ples, a že bylo z čeho vybírat! Jako tradičně odstartovali taneční
náladu organizátoři Farního plesu, dále
následoval Městský ples, Ples Mikroregionu, Končinová zábava, Ples základní školy Slušovice a dveře smíchu jsme
uzavřeli Mysliveckým plesem.
Diváci si opět přišli na své v podobě
pestrých divadel jak pražských, tak

i ochotnických. Také talk show s Pavlem
Novým nás dozajista obohatila na duši.
Svou tragickou událost pojal s velkým
nadhledem a na otázku, jak řeší splíny,
odpověděl s úsměvem na rtech, že žádné nemá, protože si je přestal připouštět…
Oblibu v prostorech sokolovny si našly
místní firmy, a to nejen ke školení, ale
i k pořádání zábavných večírků pro zaměstnance.
Každým rokem navštěvují naši sokolovnu se svým vystoupením děti z MŠ
Sluníčko, ZŠ Slušovice a také ZUŠ
Slušovice v podobě jarních a vánočních
koncertů.
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Krásným zpestřením byla taneční přehlídka, která svým programem uchvátila
především milovníky tance.
Celková statistika za rok 2016 činí
10 358 návštěvníků.
Přejeme veselé vánoční svátky plné
radosti a dobré nálady.
Z. Manďáková, M. Semelová
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Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání
a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem
Místních akčních skupin (MAS). S jejich pomocí se opravovaly kulturní domy, místní
komunikace nebo modernizovala zemědělská technika. Nově se budou podílet
na budování rodinných a komunitních center, budou podporovat školská zařízení,
agroturistiku nebo regionální výrobu.
„Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním prostředkům, které mohou rozdělovat – to je přidaná hodnota,“ říká předseda Národní sítě Místní
akční skupiny ČR Václav Pošmurný. Motivací pro jejich založení je podle něj především
snaha spojit partnery v regionu. MAS se pak pro ně stávají mentorem, který je vede
celým procesem – poskytuje jim poradenský servis, konzultace při psaní projektů,
pomáhá s jejich realizaci i zajištěním udržitelnosti, ale především je propojuje.
MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). V rámci svých
aktivit vytváří strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se měl daný region vydat. Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v rámci Místní akční skupiny..
V současnosti je počet Místních akčních skupin 180, a to v územní působnosti
5 873 obcí, v nichž žije 6,1 milionu obyvatel, což je 58 procent populace České republiky. Jejich činnost je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), členských příspěvků, půjčkami, granty a úvěry krajů nebo výnosy organizace, které Místní akční skupiny poskytují.
Na našem území je aktivní Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, která
sídlí na městském úřadě ve Vizovicích. Pokud se o nás chcete dozvědět více,
nebo se stát naším členem, navštivte internetové stránky www.masvas.cz.

Během adventního rozjímání jsme se
s kolegyněmi a kamarádkami shodly, že
nejkrásnější vánoční dárek je ten, když
se o Štědrém večeru nebo o vánočních
svátcích sejdeme ve stejném složení jako předcházející rok. Radostné Vánoce
jsou především v režii našich nejmladších ratolestí. Při pohledu na rozzářené
oči těch nejmenších zapomínáme na jejich občasné zlobení a chceme, aby byla splněna všechna přání, která si napsaly nebo nakreslily do svých psaníček.
Čekáme jejich radostné výkřiky, když se
po rozbalení objeví vytoužená hračka.
Je nám blaze u srdce, když dětskou formou děkují JEŽÍŠKOVI za vysněný dárek.
Zažila jsem i to, když čtyřletý klučina si
otevřel krbová dvířka, samozřejmě se
v krbu netopilo, ponořil hlavu do krbu
a křičel: ,,Děkuji ti, Ježíšku, že jsi mi to
auto poslal.“ V tento okamžik ani rodičům nevadilo, že kluk po opuštění krbového prostoru vypadal jako čertík
Bertík. Dárky typu ,,měkkoš“si ponechávají děti na prozkoumání až na závěr,
protože oděvy všeho druhy se nepovažují za důležité. Čím jsou děti větší, tím
jsou jejich přání hůře splnitelná a většinou se na ohodnocení dárku připravují
předem tak, že je hledají v domácích
úkrytech, aby byly připraveny na variantu radostného přijetí, či soucitného
převzetí.
Myslím, že se shodneme, že největší
tíha organizace vánočního radování
spočívá na bedrech maminek a babiček. Zajišťují vyluxování našich příbytků,
dostatek pochutin v komorách a lednicích, pestrost štědrovečerního stolování
a atmosféru pohody a štěstí rodiny.
Poděkujme tedy během vánočních svátků nejenom ježíškovi za dárky, ale hlavně těm, kteří nám připravili zcela určitě
požehnané vánoční svátky.
R. Krupičková
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Sbor dobrovolných hasičů Slušovice děkuje za pomoc při pořádní I. ročníku pohárové soutěže mladých hasičů a II. ročníku pohárové soutěže mužů a žen O pohár
starosty města Slušovice a za podporu SDH Slušovice v roce 2016 starostovi města,
radě, zastupitelstvu, městu Slušovice, občanům, sponzorům, členům SDH a jejich
rodinným příslušníkům a všem ostatním příznivcům.
Sbor přeje všem radostné prožití svátku narození Betlémského dítěte.
Jeho poselství lásky, pokoje a míru spolu s darem zdraví ať Vás všechny
provází celým rokem 2017.
Srdečně Vás zveme na tradiční KONČINOVOU ZÁBAVU, která se bude konat
25. 2. 2017 v prostorách sokolovny.
Milan Novák,starosta SDH Slušovice
Výbor SDH Slušovice zve své členy na Výroční valnou hromadu SDH Slušovice,
která se bude konat 15. 1. 2017 ve 14 hodin v restauraci Přerovská ve Slušovicích.
5

=OtQVNìNUDMSRGSRőLO
6'+6OXåRYLFH
Město Slušovice obdrželo i v letošním roce od Zlínského kraje dotaci
pro sbor dobrovolných hasičů ve
výši 120 000 Kč.

Tyto finanční prostředky pokryjí náklady na revizi přístrojů, mzdové náklady
zásahové jednotky SDH a poslouží
k dalšímu dovybavení jednotky

Ze školních lavic
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Naše škola se v loňském školním roce zapojila do celorepublikového projektu
Hejtmanův pohár. Cílem této soutěže je rozpohybovat co největší množství dětí
na našich školách a vytvořit jim kladný vztah ke sportu a pohybovým aktivitám.
V této soutěži spolu zápolí žáci jednotlivých škol ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Ta se
skládá z kreativních překážek, které prověří všestranné sportovní nadání zapojených
žáků. Titul nejlepší krajské školy, originální pohár hejtmana a finanční odměny získá
škola s největším počtem bodů v každém kraji. Čím více žáků se ze školy zapojí a čím
aktivnější škola bude, tím roste šance na úspěch.
Do zdolávání opičí dráhy se v loňském školním roce pustila nejen drtivá většina
našich žáků, ale také mnoho pedagogických pracovníků. Soutěž si získala oblibu
u všech ročníků a rozpoutala mezi žáky i učiteli zdravou soutěživost. Každý chtěl mít
nejlepší čas, porazit svého protivníka a tím přispět k úspěchu své školy. Nakonec nás
naše sportovní zápolení dovedlo až na metu nejvyšší, a proto jsme si 18. 10.
2016 na krajském úřadě ve Zlíně přebrali pohár hejtmana pro nejlepší školu
zlínského kraje.
Poděkování patří všem žákům i pedagogům, kteří v sobě našli chuť soutěžit a překonávat sebe sama za účelem rozpohybovat celou naši školu. Cíl, který jsme si kladli
při přihlašování soutěže, se nám povedl nad rámec splnit. Pevně věříme, že i v nadcházejícím ročníku se všichni do soutěže znovu zapojíme a třeba i obhájíme naše
krajské prvenství. V zdravém těle zdravý duch!
Jan Nahodil
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Na začátku prosince k nám dorazily informace o příjímacích zkouškách na střední školy. Ty budou probíhat v tomto školním roce (na jaře 2017) jednotně.
Zároveň byly zveřejněny i výsledky žáků, kterých dosáhli u příjímacího řízení
v kalendářním roce 2016. Ve výsledcích se porovnává asi 41 000 uchazečů, kteří
k příjímacímu řízení dorazili. A naši žáci si nevedli špatně. Umístili se nad celorepublikovým průměrem. V českém jazyce dokonce dosti výrazně.
Níže zobrazený graf ukazuje porovnání průměrného percentilového umístění
uchazečů na čtyřleté obory v celé ČR s žáky ZŠ Slušovice. Grafy jsou jak pro český
jazyk, kde jsme byli úspěšnější, tak pro matematiku, kde jsme skončili také nad
celorepublikovým průměrem. Poděkování patří našim žáků a vyučujícím za svědomitou přípravu nejen na přijímací řízení.
Vedení Základní školy Slušovice
6
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Florbal je hra zábavná, dynamická,
a hlavně kolektivní. Takže jsme všechny
za jednu a jedna za všechny vyrazily
do Otrokovic na letošní ročník Orion
Cupu bojovat o body, góly a dobrý pocit
z předvedené hry. Úterý 16. 11. bylo
určeno pro okresní kolo.

Dopoledne bylo vyčleněno pro dívky
6. a 7. tříd a odpoledne pro „osmačky“
a „deváťačky“. Naše holky se praly jako
lvice o každý balónek se střídavými
úspěchy. Mladším dívkám chybělo potřebné sportovní štěstíčko a po 2 těsných prohrách a jedné remíze obsadily
krásné šesté místo mezi šesti týmy. Pro
život je určitě velice důležité naučit se
přijímat i porážky, tak jsme se v této
disciplíně zdokonalily.
Starší děvčata bojovala se stejným zápalem, navíc se jim podařilo získat i nějaké body, a tak se dostaly na pomyslný
bronzový stupínek. Gólů a bodů jsme si
chtěly domů přivézt trošku více, ale dobrý pocit z předvedené hry a týmového
výkonu nás bude hřát ještě dlouho.
Jen o pár dní později v pondělí 21. 11.

proběhl v naší tělocvičně další florbalový
turnaj Think Blue Cup pro žáky 5. tříd.
Protože se do okresního kola v kategorii
dívek přihlásil pouze tým ze Slušovic, tak
si to aspoň mezi sebou ve dvou zápasech rozdaly holky z „áčka“ proti „béčku“. Vítězně z toho vyšla 5. A, ale spokojení byli všechny, protože zlato i stříbro zůstalo doma.
U chlapců byla konkurence o poznání
tvrdší. Přijely týmy z Lukova, Pozlovic
a Jasenné. Naši páťáci bojovali jako draci a vyzkoušeli si, jak chutná vítězství,
remíza i prohra. Po sečtení bodů a porovnání skóre jsme nakonec obsadili
druhé místo v okrese. Jsme vlastně rádi,
že jsme příštím páťákům nechali aspoň
malinký kousek na zlepšení.
Dagmar Ledabylová
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Letošní podzim byl bohatý na akce
s dějepisným zaměřením. Na druhém
stupni se konalo školní kolo dějepisné
olympiády, letos na téma Marie Terezie
– žena, matka, panovnice aneb
Habsburkové 18. století. Potěšil nás velký zájem z řad žáků o tuto soutěž –
účastnilo se jich 48. Soutěž je sice určena hlavně žákům osmého a devátého
ročníku, ale přišli si ji vyzkoušet i šesťáci
a sedmáci. Někteří z nich se dokonce
umístili v první desítce.
Na stupních vítězů se umístili tito žáci:
3. místo: Tereza Kapustová (7.A)
a Michaela Esterková (9.B)
2. místo: Lukáš Vinklárek (9.B)
1. místo: Barbora Pišová (9.A)
Pro žáky devátého ročníku jsme zorganizovali projekt s názvem Měsíc filmu

na školách, který každoročně pořádá
organizace Člověk v tísni. Tentokrát se
nabízené filmy týkaly emigrace Čechů
ve 20. století. V obou devátých třídách
proběhlo promítání dokumentu s názvem Příběhy železné opony: Opona
dokořán. Po skončení filmu si žáci vyslechli příběh pana Petra Bouce, který
v osmdesátých letech emigroval přes
Jugoslávii a Rakousko do USA a měli
také možnost ptát se ho na dojmy
z emigrace.
Další neméně vydařená dějepisná akce proběhla ve slušovické sokolovně.
Všichni žáci druhého stupně se zde seznámili s osobností Sira Nicholase
Wintona, který těsně před vypuknutím
druhé světové války organizoval transporty ohrožených dětí do Velké Británie

a zajišťoval jejich umísťování do britských rodin. Napřed jsme zhlédli dokument s názvem Síla lidskosti o Nicholasi
Wintonovi a celé záchranné akci a pak
následovala beseda s panem Zdeňkem
Tulisem ze Spolku Nicholase Wintona.
Celá akce byla velmi dojemná a poutavá.
Příklad Sira Nicholase Wintona je vzorem, který by neměl být nikdy zapomenut.
Jana Kořenová

REALITNÍ PORADNA PRO VÁS
Jakékoliv dotazy týkající se realit zasílejte na mail
jana.musilova@re-max.cz nebo tel. 733 699 112
Chceme prodat náš dům. Máme počkat na jaro?
Ne, nečekejte na jaro a prodávejte hned. Proč? V letošní zimě je
velká poptávka po domech, bytech a chalupách, ale omezená
nabídka. Můžete si říct, že ještě počkáte. Pozor! Možná o prodeji
na jaře, přemýšlí i váš soused nebo dědic domu na opačné straně
obce, který vám potom může konkurovat nižší cenou.
Vyberte si realitního makléře, podívejte se na jeho webové stránky,
videoprohlídky a reference a při prodeji vždy trvejte na advokátní
úschově peněz.

Zavolejte realitnímu makléři hned, a máte klid na Vánoce!
Na Vaše dotazy se těší

Jana Musilová
Veselé Vánoce a štastný nový rok
Vám přeje Vaše realitní makléřka Jana
a její asistenti Pepina a Týnka.
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• JUBILANTI

I letošní pátek, tentokrát před druhou adventní nedělí, začal v Základní škole ve
Slušovicích rozsvícením vánočního stromu. V příjemném podvečeru se sešlo mnoho
rodičů, dětí a přátel školy, aby si poslechli koledy a básničky v podání předškoláčků
z MŠ Sluníčko a žáků školní družiny. Děti pak svým odpočítáváním rozsvítily vánoční strom. Všichni přítomní si mohli zakoupit spoustu vánočních výrobků žáků naší
školy. Pro ty zimomřivější byly připraveny horké nápoje a také něco k zakousnutí.
Nakonec se objevil i Mikuláš se svou družinou. Za přípravu akce patří velké poděkování všem, kteří se na její organizaci podíleli! Přejeme Vám pěkný adventní
a vánoční čas!
Rostislav Šarman

Alois Večeřa
František Matúšů
Marie Krajčová
Vladimír Vosmanský
Zdenka Jarcovjáková
Oldřich Zálešák
Milena Brandejská
Marie Oškerová
Marie Šrubařová
Jarmila Julinová
Otakar Rapant
Jaroslava Kučeříková
František Kobylík
Marie Daňková
Marie Švajdová
Františka Vaculíková
Všem jubilantům
srdečně blahopřejeme!
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• NAROZENÍ

Vážení spoluobčané a přátelé včelařů,
je mojí milou povinností informovat vás v posledním letošním čísle
Slušovických novin o stavu včelaření na Slušovicku v letošním roce.
Z pohledu včelařského byl rok průměrný. Výpadky v některých druzích brzy kvetoucích ovocných stromů zavinily jarní mrazíky, nikoliv práce včel. Za všechny včelaře je
třeba poděkovat městu Slušovice a všem obcím, kde bydlí naši členové za finanční
i morální podporu. Pro nás je to nejen materiální podpora při likvidaci včelích nemocí, se kterými bohužel stále musíme bojovat, ale umožňuje nám i zajišťovat rozvoj
chovů. Je to také výraz uznání naší práce pro přírodu a její stav. Neskrýváme, že jsme
za tuto podporu vděční a že nás těší.
Za členy včelařské organizace Slušovice
mohu slíbit, že i nadále bude rozvoj včelaření a jeho blahodárný vliv na přírodu
naším prvořadým zájmem. I milovníky
medu mohu potěšit, že se budeme i nadále snažit o jejich uspokojení.
Všem čtenářům „Včelařského okénka“ při příležitosti konce roku přejeme
jeho příjemné prožití a do roku 2017
vše nejlepší, hodně zdraví a úspěchů
v životě osobním i profesním.
Košárek Josef, Hrobice
Tiskový mluvčí ZO ČSV Slušovice

Liliana Trchalíková
Dorotea Davidoff
Tomáš Plišťák
Ema Křížková
Victoria Gazdošová
Valentýna Mikulčíková
Adéla Krajčová
Zbyněk Bořuta
Šťastným rodičům blahopřejeme
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!
• ÚMRTÍ

Zdeňka Slaměníková
Ludmila Minaříková
Drahomíra Řezníková
Jiří Michálek
Ludmila Jarošová
Stanislava Žáčková
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
UPOZORNĚNÍ

3ŐÉ1Ì
Šťastné prožití svátků vánočních
a v novém roce 2017 hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti všem občanům
Slušovic přejí Slušovjané
Josef Handl
a Emilie Garguláková
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Dne 12. listopadu zemřela naše maminka a babička paní Ludmila
Minaříková.
Děkujeme všem, kteří ji přišli doprovodit na poslední cestě.
Dcera Jana a syn Vladislav
s rodinami

V rubrice Společenská kronika jsou zveřejňovány významné životní události občanů Slušovic. Pokud nechcete tyto informace, které se Vás osobně týkají zveřejnit, obraťte se na matriku MěÚ – písemně, osobně nebo telefonicky na tel.
číslo 577 981 376 nebo 577 983 344.
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