
Vážení spoluobčané,

je zavedenou zvyklostí, že se každý 

z nás ohlédne po uplynulém období 

a zamyslí se nad tím, co se zdařilo 

nebo nezdařilo. Dovolte mi, abych se 

i já vrátil k uplynulému kalendářnímu 

roku 2015. Nechtěl bych se v tomto 

článku zabývat tím, co pro vás v letoš-

ním roce uskutečnilo vedení města. 

Toho si každodenně všímáte vy sami, 

zda jsou změny v našem malém měs-

tečku dobré, či špatné. Chtěl bych se 

zabývat oblastí, která je mi velmi blíz-

ká a pro kterou bylo uplynulé období 

velmi úspěšné. Je to naše základní 

a mateřská škola. Vy, rodiče a vaše 

děti, které základní a mateřskou školu 

navštěvují, jistě budete vědět, o čem 

mluvím. Nechci vzpomínat na úspě-

chy výchovné, pedagogické a vzdělá-

vací, ale chtěl bych co nejširší veřej-

nost seznámit s činností škol v oblasti 

vytváření prostředí pro naši mladou 

generaci, která je budoucností každé 

společnosti. 

V naší základní škole byla v letošním 

roce dokončena rekonstrukce elektro-

instalace. Výměna elektroinstalace se 

uskutečnila ve všech prostorách bu-

dov školy. Proběhla výměna všech 

termoregulačních ventilů v topném 

systému budov. Vybudovala se nová 

plynová kotelna pro vytápění sportov-

ní haly. Byla opravena špatně fungující 

kanalizace před školou. Na konci to-

hoto roku započne výměna podlah 

v jednotlivých třídách. 

Toto je malý přehled obnovy pro-

středí budov školy, který je financován 

převážně z rozpočtu školy na její pro-

voz a údržbu přidělený zřizovatelem, 

městem Slušovice.

Ředitelství školy získalo i další fi-

nanční prostředky. Škola se zapojila 

do projektů financovaných Evropskou 

unií. Dokončen je projekt s názvem 

„Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, 

Fryšták, Kašava a Velehrad“. Jednalo 

se o partnerský projekt, jehož celková 
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Dokončení na str. 3

Slovo místostarosty

Vedení města Slušovice přeje všem svým spoluobčanům 

radostné a pokojné období vánočních svátků 

a vše dobré do přicházejícího roku 2016.

Srdečně vás zveme na 

silvestrovský půlnoční ohňostroj 
na sokolskou zahradu.
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Letošní dostihová sezóna je minulostí. 

Přinesla ve Slušovicích celkem 5 dostiho-

vých dnů se 42 dostihy. Ne všechno se 

povedlo, ale přece na něco můžeme 

upozornit: konečně se závlahový systém 

dostal po instalaci elektronické regulace 

do optimální kondice (zde je nutno vý-

razně poděkovat za podporu městu 

Slušovice) a osvědčil se i v době, kdy 

ostatní dráhy na tom byly z klimatických 

důvodů poměrně špatně, ale naše byla 

hodnocena velmi dobře. Podařilo se 

změnit profil oblouků rovinové dráhy 

a její parametry tak, aby se zvýšila bez-

pečnost koní i jezdců, zvýšila se úroveň 

uzavřeného TV okruhu i záznamů dosti-

hů a podařilo se zajistit i přímé interne-

tové přenosy. Zmodernizovali jsme 

webové stránky. Ve spolupráci s majite-

lem se podařilo zlepšit vzhled hlavní tri-

buny. Významnou změnou bylo dořeše-

ní a zprovoznění dlouho nedostačujícího 

hygienického zázemí, změnili jsme orga-

nizaci parkování vozidel návštěvníků. 

Poprvé jsme zkusili na dostihy vypravit 

bezplatnou autobusovou linku na trati 

Vsetín – Slušovice a zpět, atd. Také se 

podařilo zajistit některé doplňkové pro-

gramy – tradiční závody psů, vystoupení 

skupiny rajnochovických dívek na ko-

ních, velkou pozornost vzbudil dostih 

šesti osobností – vítězů Velké pardubic-

ké a poprvé se ve Slušovicích představilo 

koňské pólo, které si vyzkoušel i Radek 

Vraj – jeden z pořadatelů dostihů.

Velmi dobrý ohlas měl také vstup vý-

znamné společnosti Mercedes-Benz 

do dostihového sportu a jsme rádi, že 

jedním ze čtyř dostihů tohoto patrona 

v naší republice byla i Velká slušovická 

steeplechase. Odrazilo se to také v ná-

vštěvnosti posledního dostihového od-

poledne, kdy i přes přímý televizní pře-

nos a internetový přenos se tribuny 

zcela zaplnily. Vstupem Mercedesu byla 

posílena dotace dostihu, která byla nej-

vyšší za poslední léta. Pro pořadatele je 

potěšitelné, že společnost M-B byla se 

svou prezentací ve Slušovicích velmi 

spokojena a uvažuje o prodloužení své 

spolupráce s naším závodištěm.

Samostatnou kapitolou jsou patroni 

a sponzoři, bez kterých by dostihy 

ve Slušovicích nebyly. Velmi si vážíme 

podpory Zlínského kraje a pana hejtma-

na MVDr. Mišáka, vedení města 

Slušovice, místních společností SWS, 

obou firem greiner, TNS, MAMIAN 

i drobných místních přispěvatelů, ale 

také cizích významných firem, jako AGA 

Vlachovice, MPL Trading, Rabbit Trhový 

Štěpánov, B Plast, KK Metal a dalších. 

Všem velmi děkujeme a věříme, že jejich 

ochota podporovat dostihy bude i na-

dále pokračovat!

Ne všichni sponzoři ale plní své sliby 

a nejde o částky zanedbatelné. Tím plá-

nování příští sezóny dost komplikují, 

a proto stojí za zvážení jejich další anga-

žovanost ve slušovických dostizích. Rádi 

se při nich dosud prezentovali a mají 

o to zájem i nadále. Za podmínku další 

spolupráce ale považujeme vyrovnání 

zbývajících závazků a její jasná pravidla. 

Tradičně dobrá spolupráce byla s mé-

dii – MF Dnes, Rádiem Čas a týdeníkem 

Jalovec, podpořil nás i internetový portál 

Horní Podřevnicko. Poděkování zaslouží 

také provozovatelé Music Clubu SUD, 

který je významným prvkem dostihů, 

a to nejen z hlediska své architektury, 

ale hlavně jako výborné zázemí pro 

sponzory, čestné hosty, ale i pro všechny 

ostatní návštěvníky. 

Jak již bylo konstatováno, ne všechno 

se podařilo, ale ne vždy dostačují síly 

a prostředky. Snažíme se ale pořadatel-

ství brát s vážností a samozřejmě o chy-

bách a nedostatcích víme. Ne každá 

kritika je však oprávněná, a to pomyslné 

okopávání kotníků od těch, kteří prokla-

mují zájem na další existenci dostihů 

ve Slušovicích, nám vadí a často nás 

nutí přemýšlet o tom, zda má cenu vů-

bec pokračovat.

Tedy – jaká bude sezóna 2016, záleží 

na mnoha okolnostech. Je to otázka 

koncepce celé sezóny z hlediska celo-

státního, přístupu kraje a města, otázka 

ochoty sponzorů, atd. Čas to brzy uká-

že, vše je v jednání. Snad vše bude, jak 

má být, protože slušovické dostihy spo-

luvytvářejí obraz nejen města Slušovice 

i Zlínského kraje, ale mají také význam-

né místo v českomoravském dostihovém 

sportu.
 -v-k-

Foto Petr Jaroň – Horní Podřevnicko
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• Rada města vzala na vědomí výsled-

ky veřejnosprávních kontrol hospodaře-

ní města Slušovice a příspěvkových or-

ganizací města (základní škola, mateřská 

škola Sluníčko a Služby města Slušovice), 

které provedl kontrolní výbor.

• Rada města schválila bezplatný pro-

nájem sokolské zahrady spolku Slušovjá-

nek při pořádání III. dýňových slavností.

• Rada města schválila bezplatný pro-

nájem malé tělocvičny Základní školy 

Slušovice pro mažoretky ze Slušovic,

• Rada města schválila bezplatný pro-

nájem sokolovny pro akci StarDance ja-

ko podporu pro tuto novou kulturní akci 

ve Slušovicích

• Rada města schválila podle zákona 

č. 250/2000 Sb., § 27, odst. 5, písm. b) 

darovací smlouvu, na základě které da-

rovala firma greiner packaging slušovice 

Základní škole Slušovice neúčelový fi-

nanční dar ve výši 20 000 Kč. 

• Rada města schválila bezplatný pro-

nájem sokolovny na divadelní předsta-

vení pořádané Nadačním fondem pro 

rozvoj a podporu Slušovic.

• Rada města schválila přílohu č. 1 

Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor 

uzavřenou mezi Městem Slušovice 

a Základní uměleckou školu Zlín pro 

účely výuky hudebních oborů v Základní 

škole Slušovice.

• Rada města schválila smlouvu o dílo 

se Správou a údržbou silnic Zlínska, s.r.o. 

na údržbu místních komunikací solením.

• Rada města souhlasila s  projekto-

vou dokumentací stavby a přístavby zá-

mečnické dílny ve Slušovicích, na zákla-

dě které bude provedena přestavba 

části stávajícího objektu betonárny 

na novou zámečnickou dílnu. 

• Rada města souhlasila se zařazením 

projektu chodníku od zdravotního stře-

diska na ul. Vítězství a projektu úpravy 

venkovního sportovního areálu ZŠ 

Slušovice do seznamu akcí pro čerpání 

dotací přes místní akční skupinu.

• Rada města vzala na vědomí hospo-

daření města k 30. 9. 2015.

• Rada města schválila smlouvu o dílo 

na provedení zimní údržby na místních 

komunikacích ve Slušovicích pluhová-

ním firmou Podhoran Lukov.

• Rada města schválila darovací 

smlouvu mezi městem Slušovice 

a Domovem pro seniory Lukov, kterému 

město daruje částku 20 000 Kč na zlep-

šení vybavení zařízení DS Lukov nebo 

ke zpříjemnění života klientů tohoto za-

řízení.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí individuální dota-

ce z rozpočtu města uzavřenou mezi 

městem Slušovice a Nadačním fondem 

pro rozvoj a podporu Slušovic. Dotace 

ve výši 5 000 Kč bude použita na částeč-

nou úhradu nákladů při lampionovém 

průvodu s ohňostrojem.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí individuální dota-

ce z rozpočtu města uzavřenou mezi 

městem Slušovice a IZAP – sdružení pro 

integraci zdravých a postižených dětí 

a mládeže „Chceme žít s vámi“. Dotace 

ve výši 2 000 Kč bude použita na vzdělá-

vání osob s mentálním postižením. 

Služby sdružení příležitostně využívají 

dvě klientky ze Slušovic.

• Rada města schválila snížení proná-

jmu sokolovny pro akci koncert Olgy 

Lounové, který se bude konat 9. 12. 

2015 ve výši 50 % ceny za pronájem.

podpora byla 3,6 mil. Kč. Dalším z pro-

jektů je „Podpora ICT ve výuce k moder-

nizaci vzdělávání ve Zlínském kraji“. Jeho 

finanční podpora činila necelých 

780 000 Kč. Pro zlepšení výuky jazyků se 

škola zapojila do projektu „Rozvoj jazy-

ků v ZŠ Slušovice“. Zde se vyčerpala 

z evropských fondů částka 942 000 Kč. 

Škola se zapojila do projektu Zlínského 

kraje, který nese název „Musíme ti po-

máhat“, jehož náplní je prevence sociál-

ně patologických jevů. 

Na zahradě mateřské školy „Sluníčko“ 

byla v jarních měsících dokončena akce 

z minulého roku (moderní dětské hřiště) 

nádherným altánem, kde děti mohou 

zpestřit svůj pobyt ve školce dováděním 

na čerstvém vzduchu.

Uvnitř budovy školky byla dokončena 

rekonstrukce posledních dvou tříd, 

v nichž děti tráví čas různorodými čin-

nostmi převážnou část dne.

Byly vyměněny všechny termoregulač-

ní ventily v topném systému.

Toto je stručný přehled aktivit, které 

proběhly v uplynulém období v našich 

dvou školních zařízeních.

Paní ředitelce mateřské školy a panu 

řediteli základní školy patří od nás všech 

velké poděkování za jejich svědomitou 

a poctivou práci, kterou odvádějí ve pro-

spěch našich dětí. Přál bych si, aby jim 

tato neutuchající síla a chuť vytvářet 

stále nové a lepší prostředí ve školách 

vydržela co nejdéle.

Přeji Vám všem klidné a pohodové 

prožití svátků vánočních v kruhu svých 

nejbližších a do nového roku 2016 hod-

ně zdraví, ale i radosti z osobních úspě-

chů. Ať se Vám splní všechno to, co si 

z celého srdce přejete.

Jindřich Elšík, místostarosta

Slovo místostarosty
dokončení ze str. 1

Město Slušovice ob-

drželo od transfuzního 

oddělení Krajské ne-

mocnice T. Bati ve Zlíně 

sdělení, že občané Slušovic pan 
Karel JARCOVJÁK a Milan BRÁZDA 
dosáhli 50 bezplatných odběrů 
krve. 

Ochota dárců darovat krev pro 

zdraví a často i záchranu života je pro-

jevem humánního vztahu ke spoluob-

čanům. Patří jim dík za všechny, kte-

rým pomohli navrátit zdraví. 

Se svým poděkováním za nezištnou 

pomoc potřebným a za dobrý příklad 

pro ostatní se připojuje i vedení města 

Slušovice. Petr Hradecký

Oznamujeme vám, že správkyní hřbi-

tova ve Slušovicích se od listopadu letoš-

ního roku stala paní Marie Pilařová, 
tel. 739 138 138. 

Na správkyni hřbitova se obracejte 

především v případě zajištění pohřbívání 

na místním hřbitově, případně pokud se 

u vás vyskytnou problémy s hrobovým 

místem či budete požadovat nové hro-

bové místo. Záležitosti týkající se plateb 

za pronájem hrobových míst nadále zů-

stávají k vyřizování u města Slušovice. 

Pokud v daném roce máte provést úhra-

du za pronájem hrobového místa, bude 

vám městem zaslána nová smlouva na 

další období včetně složenky s výší úhra-

dy. Nemusíte tedy mít obavu, že na tuto 

platbu, která se provádí jednou za 10 

let, zapomenete.

V lednu opět začíná plesová sezóna  

v nové sokolovně ve Slušovicích.

Vstupenky na Městský ples 23. led-
na 2016 je možné zakoupit v Městské 

knihovně ve Slušovicích.

V ceně 150 Kč je zahrnuta večeře (ří-

zek s bramborem či guláš s chlebem).  

K tanci a poslechu hrají Kosovci.

Pokud jste si lístky nestihli zakou-
pit do 18. 12., rezervovat vstupenky 
si můžete osobně v městské knihov-
ně, na tel. 575 570 636 či na emailu 
knihovna.slusovice@cmail.cz opět 
od 4. 1. 2016.

Těšit se můžete také na Ples mikrore-
gionu Slušovicko 30. 1. 2016. Bližší 

informace o této akci budou vyvěšeny 

ve vitrínách města Slušovice.

 Jana Kapustová
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V letošním roce se konalo v knihovně 

36 akcí, na kterých jsme přivítali 716 

návštěvníků. Postupně knihovnu navští-

vily všechny třídy od Kuřátek z mateřské 

školy po 5. třídy. A jako „bonus“ absol-

vovaly návštěvu knihovny dvě osmé tří-

dy.

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 měli na po-

řadu dne besedu S Večerníčkem za po-

hádkou, při které jsme si povídali o pří-

bězích z televizních večerníčků, děti po-

znávaly znělky.

Prváčci byli slavnostně pasováni 

na čtenáře. Dostali glejt, který jim potvr-

zoval, že se stali čtenáři. A byli oceněni 

řádem, který všem, kteří je potkali, dal 

na vědomí, že již umí něco důležitého - 

číst – odznáček Už jsem čtenář. Obdrželi 

také čestný čtenářský průkaz a měli 

možnost přijít se přihlásit do knihovny 

na rok zdarma, čehož hodně rodičů 

s prváčky využilo. Musím zmínit, že ně-

kteří malí čtenáři již byli přihlášení 

do knihovny před pasováním.

Druhé třídy se dozvěděly něco nového 

při besedě o Václavu Čtvrtkovi, třetí třídy 

se blíže seznámily s Astrid Lindgrenovou, 

autorkou oblíbené Pipi Dlouhé punčo-

chy či Dětí z Bullerbynu, které má ráda 

již nepočítaná generace dětí. Sama au-

torka byla takovou Pipi, až do pozdního 

věku se nepoddávala konvencím, oblíbi-

la si například lezení po stromech 

(i ve starším věku).

Čtvrté třídy si hrály s naším krásným 

českým jazykem. Děti nejprve společně 

řešily hádanky či se snažily nezlámat si 

jazyk na jazykolamech a pak ve skupin-

kách řešily kvízy. Byly velmi šikovné.

Žáci pátých tříd se na chvíli stali malý-

mi detektivy. Nejprve jsme si povídali 

o detektivních příbězích pro děti a poté 

se žáci jako správní detektivové snažili 

vyřešit otázky, které dostali.

Nejmenší děti a jejich maminky mají 

již tradičně první úterní dopoledne v mě-

síci pro sebe dětské oddělení. 

V březnu (Březen měsíc čtenářů) 

a v říjnovém Týdnu knihoven se zájemci 

mohli zaregistrovat do knihovny na rok 

zdarma.

Na Den dětí a v Týdnu knihoven měli 

malí návštěvníci k dispozici výtvarné díl-

ničky, při nichž si mohli vyrobit šperk či 

namalovat dřevěnou dekoraci. Mohli 

také využít možnosti malování na obli-

čej.

Celý rok probíhala soutěž Lovci perel. 

Ta byla k 30. listopadu ukončena. 

Jakmile budou všechny výsledky sečteny 

a přichystán „obchůdek“ s dárky, které 

si budou moct děti vybrat jako odměnu 

za perly či moriony (knihovnické peníze), 

které dostaly za odpovědi, uveřejníme 

informaci na stránkách knihovny či 

ve vitrínách města Slušovice. Kdo má 

v knihovně nastaven email, obdrží zprá-

vu také do emailové schránky.

Zúčastnilo se kolem padesátky dětí 

a některé z nich byly opravdu zdatnými 

Lovci perel. 

V prvním čtvrtletí jsme se přidali 

ke sbírce kabelek do Kabelkového vele-

trhu Naděje Zlín. Ještě jednou děkuje-

me, že jste darovali takový počet kabe-

lek, které pomohly k záměru Naděje Zlín 

pořídit za výtěžek lůžkoviny pro klienty 

Domu pokojného stáří a další potřebné 

věci.

V roce příštím se opět plánujeme 

k akci přidat, takže pokud máte přeby-

tečné kabelky, rádi si je od Vás po vyhlá-

šení sbírky převezmeme.

Když už píši o sbírkách, neustále se 

koná sbírka pro zlínský Útulek pro zvířa-

ta v nouzi - čisté textilie (ručníky, prostě-

radla apod.) a také pochoutky, piškoty, 

krmivo pro psy a kočky, stelivo pro koč-

ky, potřeby pro psy (vodítka, obojky… - 

i starší). Matrace v současné době útulek 

nepotřebuje. Máte-li cokoliv, co chcete 

darovat, stačí přinést dobrůtky a textilie 

do knihovny v půjčovní době.

Letos do knihovního fondu přibylo ví-

ce než tisíc knih. Pokud se chcete podí-

vat, jaké knihy máme pro Vás k dispozi-

ci, můžete se podívat do on-line katalo-

gu na webových stránkách knihovny.

Ke konci listopadu bylo 593 registro-

vaných čtenářů, z toho 238 do 15 let 

(40 % čtenářů knihovny – což je velmi 

příznivé pro další vývoj čtenářství).

Knihovna přivítala do téhož data 

7.105 návštěvníků a bylo vypůjčeno 

16.628 knih a časopisů.

Dětské oddělení bylo v letošním roce 

obohaceno o nové dekorace, truhly 

na hry a hračky (a samotné hry), házení 

kroužků, pěnové puzzle. Děti mohou 

také využít PC v dětském oddělení, 

na němž si mohou prohlížet CD-ROMy či 

hrát hezké hry. Tento počítač není připo-

jen na internet.

V oddělení pro dospělé jsme obměnili 

staré PC a za využití dotace jsme zakou-

pili dva nové, na nichž je umožněn i pří-

stup do on-line katalogu.

Velkým přínosem byla instalace klima-

tizace, která v horkých letních dnech 

přispívá k příjemnému prostředí.

Děkujeme za Vaši přízeň ve skoro již 

uplynulém roce a přejeme hodně štěstí, 

lásky, zdraví a šťastné vykročení do no-

vého roku 2016.

 Jana Kapustová

 vedoucí Městské knihovny 

ve Slušovicích

 www.slusovice.knihovna.cz

 tel. 575 570 636

Městská knihovna bude 
od 21. 12. 2015 – 1. 1. 2016 

ZAVŘENA. 
Znovu otevřeno bude 
v pondělí 4. 1. 2016

Vážení příznivci kulturního živo-

ta,děkujeme Vám jménem kolekti-

vu nové sokolovny, že jste i v letoš-

ním roce 2015 vaší účastí a dobrou 

náladou obohatili naše prostory.

Nejen pražská divadla jako např. 

Divadlo Pavla Trávníčka a jejich veselo-

hra Sborovna, ale také i neméně úspěš-

né Tandemy s panem Vydrou a paní 

Bouškovou, které byly beznadějně vy-

prodané, obohatily vaše životy. I kon-

certy hudebních skupin zvučných jmen 

např. Queen revival, DUO JAMAHA, 

ABBA revival… - svým temperamentem 

rozhýbaly celý sál. Divácky úspěšné 

Divadlo Hvozdná, nás rozmlsalo po-

hádkami o Včelích medvídcích 

a Šmoulech. Do budoucna si určitě 

nenechte ujít jarní a vánoční koncerty 

ZUŠ Slušovice. Díky dětské tvorbě se 

přenesete do krásné vánoční atmosfé-

ry. V roce 2015 se uskutečnilo 22 kon-

certů a divadel, 4 besedy pro Základní 

školu Slušovice a Mateřskou školu 

Sluníčko. Sokolovna poskytla vhodné 

prostory pro zasedání zastupitelstva 

a školení firem, a pro 9 akcí klubu dů-

chodců i tradičních setkání. Řemeslný 

trh pořádaný městem Slušovice navští-

vilo přibližně 800 lidí a Adventního jar-

marku pořádaného Mikroregionem 

Slušovice se zúčastnilo asi 2 200 ná-

vštěvníků. Nedílnou součástí nové so-
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letošní advent a také vánoční svátky jsou na celém 

křesťanském světě poznamenány rokem milosrdenství. 

Můžeme i my tak trochu rozjímat o tomto tajemství, 

které nám všem konkrétně zjevuje Boží lásku, kterou 

spatřujeme nejdříve v jesličkách a to je vánoční téma 

a také při pohledu na kříž, a to již patří do velikonoč-

ních událostí. 

V minulém století a také v tomto století, které náleží 

již do třetího tisíciletí, se papežové zabývali velmi nalé-

havou otázkou: Jak zamezit přílivu zla? Zlo neporazí 

vojenská moc, ale jedině milosrdenství. Zdánlivá Boží 

bezmoc, kterou můžeme vždy spatřit v Betlémském dí-

těti, je ve skutečnosti vždy projevem moci dobra. V jed-

né krásné modlitbě prosí sestra Faustina Kovalská, 

která se stala apoštolkou Božího milosrdenství, aby 

milosrdenství Ježíšovo, tento nejhlubší projev, který vy-

šel ze srdce Božího Syna, nás stále utvářelo, aby bylo 

jakousi formou bytí, naším životním postojem. V tomto 

roce se právě tomuto máme učit. Rozjímejme nad tou-

to modlitbou sestry Faustiny.

Pane Ježíši, toužím se celá proměnit ve Tvé milosrden-

ství a být tvým živým odleskem. Pane, kéž ta největší 

Boží vlastnost, tvé milosrdenství, pronikne skrze mé 

srdce a mou duši k bližním. Pomoz mi, Pane, aby byly 

milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudi-

la podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je 

v duších bližních pěkné a přinášela jim pomoc.

Pomoz mi, Pane, 

aby můj sluch byl 

milosrdný, abych se 

skláněla k potřebám 

bližních, aby mé uši 

nebyly lhostejné 

k bolestem a nářkům 

bližních. 

Pomoz mi, Pane, aby můj ja-

zyk byl milosrdný, abych nikdy 

o bližních nemluvila špatně, ale pro každého měla 

slovo útěchy a odpuštění. 

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé ruce a plné 

dobrých skutků, abych dokázala činit bližním jen dobro 

a sama přijímala těžší a hrubší práce. 

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych 

vždy spěchala bližním na pomoc a ovládala svou 

ochablost a únavu. Mým skutečným odpočinkem je 

sloužit bližním.

Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé srdce, abych 

měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své 

srdce nikomu. Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, 

o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat.…

(Deníček 163)

Přeji Vám všem, abyste po adventní přípravě a osla-

vách Božího příchodu na tento svět s otevřenou myslí 

a otevřeným srdcem kráčeli vstříc Božímu milosrdenství 

po celý příští rok. Ze srdce žehná Vám všem 
  otec Emil.

kolovny jsou soukromé akce. Velmi žádané byly svatby i osla-

vy, kterých se konalo celkem 17. Musíme však konstatovat, 

že se velký počet zájemců musel vzhledem k vytíženosti od-

mítnout. 

Závěrem chceme podotknout, že se těšíme na další pleso-

vou sezónu 2016, která nové sokolovně propůjčí noblesní 

atmosféru … Jako tomu bylo při 6 plesech letošního roku.

Celková statistika za rok 2015 činí 10.709 návštěvníků, 

v průběhu 70 akcí.

Přejeme Vám krásné svátky vánoční a vše dobré do nového 

roku 2016.

Za kolektiv pracovníků sokolovny

Zdeňka Manďáková a Martina Semelová

 
 

p   
www.dsucto.cz 

 
roku 2016, . 

 

. 

  

info@dsucto.cz
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Hasičky ze Slušovic, také známé jako Ovečky, letos dosáhly mnoha úspěchů pod 

vedením trenéra Jakuba Kuňáka. Některé z dívek jsou ještě stále dorostenky. Tento 

tým byl založen v srpnu roku 2014. Nyní je pouze 6 děvčat, jmenovitě: Monika 

Škrabanová (Slušovice), Veronika a Monika Dolinovy (Slušovice), Kateřina Urbanová 

(Všemina), Kateřina Krupíková (Kašava) a Blanka Adamová (Držková). Letošní sezó-

nu Ovečky zvládly celkem 54 soutěží, ze kterých dovezly několik předních míst. 

Podařilo se jim získat 5 prvních, 7 druhých a také 7 třetích míst. Jejich nejlepší 

dosažený čas je 18,25 minut. Zúčastnily se okrskové soutěže na nedalekých 

Hrobicích, kde vybojovaly 3. místo. Skvělé výsledky předvedly i na krajském kole 

ve Zlíně, kde skončily na 5. místě. Děvčata se zaměřila pro tento rok spíše 

na Jihovalašskou ligu nočních soutěží (dále jen JLNS). Denní soutěže pro ně nejsou 

asi dostatečným adrenalinem, tak zkoušely závodit v požárním útoku potmě. V cel-

kovém pořadí JLNS získaly krásné 4. místo a od třetí pozice je dělil pouze jediný 

bod. Teď je čeká zimní příprava, kterou určitě nepodcení a budou na sobě více 

pracovat. V další sezóně by totiž chtěly, aby se na terčích objevila i sedmnáctka. 

 Miroslav Horák

 

Tak jako již v uplynulých 16 letech 

i v tomto roce pod vedením Martina 

Kováře a Miroslava Horáka fungovalo 

při Sboru dobrovolných hasičů Slušovice 

družstvo dětí ve složení: Aneta 

Gerychová, Adam Kaška, Šimon Juřík, 

Filip Grmela, Andrea Janků, Daniela 

Janků, Karolina Šišková, Dominik Forch, 

Kateřina Manďáková, Karel Dolina a Jan 

Kaška. 

Děti se zde učí různým hasičským do-

vednostem jako jsou uzly, zdravověda, 

topografie, ale hlavně se věnují nácviku 

požárních útoků. Také jezdíme na různé 

exkurze, výlety, soutěže a plavání. S pří-

chodem studeného počasí se naše tré-

ninky přesouvají do tělocvičny v místní 

základní škole, kde se zabýváme různý-

mi hrami. Činnost mládežnického druž-

stva je velmi důležitá, protože díky ní se 

děti později dostávají do soutěžních 

družstev a po dosažení 18 let se začnou 

začleňovat do zásahové jednotky, jejíž 

činnost je v našem sboru na prvním mís-

tě. 

 Miroslav Horák

Sbor dobrovolných hasičů Slušovice děkuje všem občanům města Slušovice, 

sponzorům, členům SDH, jejich rodinným příslušníkům a všem ostatním příz-

nivcům za pomoc při pořádání prvního ročníku pohárové soutěže O pohár 

starosty města Slušovice. 

Za podporu v roce 2015 bychom rádi popřáli všem občanům Slušovic 

vše nejlepší, hodně zdraví, lásky a pohody v roce 2016.

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční KONČINOVOU ZÁBAVU, která 

se bude konat 6. února 2016 v sokolovně ve Slušovicích .

Za výbor SDH Slušovice 
Novák Milan, starosta SDH
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Z e  š k o l n í c h  l a v i c

Se začátkem školního roku a postu-

pem žáků do vyšších ročníků začali opět 

deváťáci řešit pro ně velmi aktuální otáz-

ku, jaký obor a hlavně jakou střední školu 

vybrat pro své další studium. V rámci 

předmětu pracovní činnosti se zabývají 

možnostmi svého dalšího školního vzdě-

lávání. Seznámili se s českou vzdělávací 

soustavou, náplní učebních a studijních 

oborů, s Kalendářem dnů otevřených 

dveří a využívají nabídky středních škol 

k jejich návštěvě. Do některých škol a vý-

robních prostor jsme se vydali i na exkur-

zi. 

V pátek 2. října 2015 jsme se s 15 

chlapci z devátých ročníků zúčastnili akce 

zvané DEN ŘEMESEL, kterou pořádala 

Krajská hospodářská komora Zlínského 

kraje ve spolupráci s významnými firma-

mi Zlínského kraje se zaměřením na stro-

jírenské, gumárenské a plastikářské obo-

ry. Začali jsme návštěvou firmy MITAS a.s. 

Před přesunem do výroby byli žáci sezná-

meni s bezpečnostními pravidly, organi-

zací prohlídky a zhlédli 15minutový spot 

představující postup výroby, výrobky fir-

my a jejich využití v praxi. Dozvěděli jsme 

se například, že vyrábí pneumatiky 

na traktory, stavební stroje, letadla i mo-

tocykly a exportují je do celého světa. 

Poté následovala prohlídka samotné vý-

roby.

Po opuštění areálu firmy MITAS a. s. 

jsme se přesunuli do 63. budovy Baťových 

závodů, kde sídlí firma FLOW TECH, s. r. 

o. Zde jsme se seznámili s prací konstruk-

térů a projektantů a dozvěděli jsme se, 

co tato firma nabízí. Do 63. budovy do-

chází za praktickou výukou také studenti 

Střední školy obchodně technické s. r. o. 

Ředitelka této školy, Mgr. Marta 

Fojtíková, nám představila nabídku stu-

dijních oborů a provedla nás společně 

s vyučujícími strojírenskou a elektrikář-

skou dílnou.

Na závěr dopoledne jsme se přesunuli 

do areálu firmy GENICZECH - M, spol. s r. 

o.. Zde byly pro žáky připraveny soutěže, 

kde se ukázala jejich rychlost a zručnost.  

Prohlédli jsme si prezentaci dalších firem 

a středních škol a učilišť Zlínského kraje, 

které s uvedenými firmami spolupracují 

a kde lze představené obory studovat. 

Třešničkou na dortu, tak jako v loňském 

roce, byla prezentace a jízda na simulá-

toru FORMULE STUDENT z VUT Brno.

Ve čtvrtek 15. října a 22. října se zá-

stupci z řad žáků 8. a 9. tříd naší školy 

zúčastnili návštěv Střední odborné školy 

Josefa Sousedíka Vsetín a Střední průmy-

slové školy polytechnické - Centra odbor-

né přípravy ve Zlíně. Exkurze nám nabídly 

zmíněné střední školy, které zajistily jak 

dopravu, tak program. Cílem akce byla 

pomoc žákům zorientovat se v nabídce 

SOŠ J. Sousedíka a SPŠP - COP Zlín (stu-

dijní i učební obory) při volbě budoucího 

studia a povolání.

Ve Vsetíně jsme navštívili restauraci 

Bečva, která je odloučeným pracovištěm 

školy, kde probíhá odborný výcvik učeb-

ních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studij-

ního oboru Gastronomie. Žáci si vyzkou-

šeli, jak usmažit palačinky, vyrobit jedno-

hubky, namíchat koktejl, ozdobit perníč-

ky či vytvořit zvířátko z marcipánu. Mohli 

se také zúčastnit soutěže v poznávání 

různých dochucovadel. Poté jsme se pře-

sunuli na pracoviště Bobrky, jež jsou od-

loučeným pracovištěm školy. Tam probí-

há odborný výcvik technických oborů - 

stavebních, strojírenských i automobil-

ních.  Prohlédli jsme si dílny, které se vy-

užívají pro praktickou výuku jednotlivých 

učebních oborů, a zhlédli jsme i malou 

ukázku motokrosu. Poslední část prohlíd-

ky zahrnovala prostory, kde je realizová-

na výuka uvedených oborů. 

V SPŠP – COP Zlín nás nejdříve ředitel 

školy, Ing. Jiří Charvát, informoval o pro-

bíhajících projektech, možnostech studia 

a získání stipendia. Poté se část deváťáků 

přesunula s Ing. Moravcem za studenty 

maturitního oboru Zpracování plastů, 

pryže a usní, kteří se zabývají designem 

a technickým řešením spotřebních výrob-

ků, včetně obuvi a galanterie, sportov-

ních potřeb, autodílů, atd.  Vyzkoušeli si 

program pro design výrobků a CAD sys-

témy s možností výstupů na obráběcí 

stroje a 3D tisk. Za hodinu se vystřídali 

s druhou skupinou deváťáků, kterou do-

provázel Ing. Ehl. Seznámili se se studen-

ty čtyřletého oboru Mechanik elektro-

technik a za jejich asistence se pokusili 

naprogramovat roboty a ověřit si, zda 

jejich nastavení funguje. 

Po svačině jsme opustili budovu školy 

a přesunuli se na prohlídku prostor urče-

ných pro praktickou část výuky strojíren-

ských oborů Mechanik seřizovač, 

Obráběč kovů a Strojní mechanik a poly-

grafických oborů Reprodukční grafik pro 

média, Knihař a Tiskař na polygrafických 

strojích. 

Věřím, že byly uvedené akce pro žáky 

devátých ročníků přínosné a že alespoň 

trochu napomohly v jejich nelehkém roz-

hodování, kam nastoupit po základní 

škole. S informacemi o dalších školách se 

žáci průběžně seznamují díky prezenta-

cím zástupců středních škol ve Zlínském 

kraji během pracovních činností. 

Po Vánocích se již budou muset roz-

hodnout, kam své dvě přihlášky podají. 

Přeji nejen našim deváťákům, ale hlavně 

jejich rodičům klidné prožití svátků vá-

noční a do nového roku hodně štěstí 

a pevné nervy. 

Zdeňka Štěpánová, 

výchovná poradkyně ZŠ Slušovice
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Asociace sportu pro všechny (ASPV) 

Slušovice letos upořádala letní tábor 

v rekreačním středisku v Trnavě. Účast-

nilo se ho 38 dětí od 6letých až po 15le-

té. Program byl zaměřen na sportovní 

a táborové hry, turistiku, výtvarné tvoře-

ní, hry v lese i na hřišti. K dispozici jsme 

měli bazén, venkovní hřiště a celý areál. 

Ubytování bylo přepychové i rodičům se 

hodně líbilo.

Letošní název byl Skřítek a jeho pokla-

dy. A opravdu se denně nějaké poklady 

hledaly. Už ráno před rozcvičkou bylo 

schováno pro ranní ptáčata několik dře-

věných trpaslíků po celém areálu. 

Nálezci získávali bod pro své družstvo 

do celotáborové hry. Díky krásnému let-

nímu počasí se děti denně koupaly 

v místním bazénu. Vzhledem k velkému 

horku trávily hodně času především v le-

se. Zde pro ně vedoucí připravovali hry 

jako Pašeráci, táborovou hru Za poklady 

skřítků, hra Rýžování zlata nebo oblíbe-

né stavění domečků. Také bowling 

na Všemině se dětem líbil. Večer pak 

zaujala hra Svíčková, Vrchní prchni. Také 

jsme využívali krásné víceúčelové hřiště 

v areálu Trnava jak pro sporty, tak i pro 

diskotéku či večerní promítání filmu. 

Dole pod sjezdovkou, kde byl v dopo-

ledních hodinách stín, jsme hráli bran-

ball či Kin-ball (nová míčová hra). Stezka 

odvahy a závěrečná diskotéka završila 

týdenní pobyt dětí na sportovním tábo-

ře. Poslední večer bylo vyhodnocení ce-

lotáborové hry i Olympiády. Ceny byly 

rozdány a začalo velké loučení. Průběh 

tábora byl velmi klidný a spokojenost 

byla vidět i na dětech při loučení, kdy 

u některých byly i slzičky. Také odezva 

rodičů byla velmi kladná. Proto jsme se 

rozhodli, že příští sportovní tábor bude 

opět v areálu rekreačního střediska 

v Trnavě. 

Poděkování patří všem sponzorům, 

kteří nám přispěli na tábor, všem vedou-

cím tábora, kteří zajistili pestrý program 

a panu Rudolfu Tomšů a jeho rodině. 

Pochvala patří i dětem - účastníkům tá-

bora. Byly supr. Těšíme se s Vámi na dal-

ší setkání.

A kdo chce už plánovat dovolenou, 

tak termín tábora bude od 30. 7. do 6. 

8. 2016 opět v RS Trnava. Téma se doví-

te později.  Eva Staroveská

Ve středu 30. 9. 2015 se naši žáci zú-

častnili přespolního běhu v Trnavě. Do 

náročné trati se pustilo 5 reprezentantů 

naší školy. V silné konkurenci zlínských 

sportovních škol se nejlépe umístila 

Barbora Pišová z 8.A, která v kategorii 

starších dívek, čítající kolem padesáti 

závodnic, obsadila pěkné 8. místo.

Naši školu reprezentovali: Michal 
Střílka, Ondřej Štalmach (8.B), Mi-
chal Matějčný (9.A), Lucie Brůzlová 
a Barbora Pišová (8.A).

Jan Nahodil

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. A navíc 
kupující využívají stále nízkých úrokých sazeb hypoték kolem 2%. 
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 Matýsek a Týnka.
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ZŠ Neubuz za spolupráce s Klubem rodičů a CIS – AIR spol. s. r o., dále za pomoci 

dalších organizací Nadačního fondu pro rozvoj a podporu Slušovic, ASPV Slušovice, 

MŠ Sluníčko Slušovice, Slušovjánku, obce Neubuz, čtyřkolky Aligátor AVS a dalších 

uspořádala na letišti ve Slušovicích opravdu velkou Drakiádu plnou zábavy. Nejméně 

40 draků se vznášelo nad startovací plochou a po celém letišti bylo deset různých 

„stanovišťˇ pro děti. Zde si stovka malých soutěžících vyzkoušela svou odvahu na chů-

dách, obratnost u přeskoků, vytrvalost při podlézání, šikovnost v hodu na cíl i rychlost 

v běhu slalomu s florbalovou hokejkou a střelbu vzduchovkou. Zábavná stanoviště 

byla přechod na lyžích pro tři či jízda na trakaři. Dále velmi oblíbenou disciplínou 

bylo stanoviště, které zajišťoval pan Vajďák s kolegy čtyřkolkářů Aligátor AVS. Také se 

velmi líbila dětem jízda na koních z ranče paní Nesňalové. Všichni čtyři koníci měli 

stále koho vozit. Menší nejvíc lákal skákací hrad poskytnutý Nadačním fondem pro 

rozvoj a podporu Slušovic. A do poslední chvíle, kdy se hangár již zavíral, měla co 

dělat paní Kateřina Oškerová, která dětem malovala krásné ornamenty na obličej či 

ruce. Také se letištěm projel model autíčka. Přípravené bylo i letadlo, které mělo dě-

tem rozházet bonbóny. Silný vítr to však nedovolil. Ale i tak děti dostaly u stanovišť 

plno sladkostí. Bufet s občerstvením zajišťoval Klub rodičů ZŠ Neubuz. Závěrem od-

poledního programu se konal tradičně běh všech věkových kategorií, také běh tatín-

ků i maminek s pivem. Přetahováná s lanem mezi něžným pohlavím a drsňáky dopa-

dl nerozhodně. Na rozloučenou získaly všechny děti malý dáreček, který financovala 

obec Neubuz. Děkujeme všem pořadatelům, kteří se podíleli na této akci a zajistili 

dětem opravdu skvělou zábavu a krásné zážitky a také společnosti AIR spol. s.r.o. 

za poskytnutí prostoru na letišti. Lydie Staroveská

 

V kalendářním roce 2015 jsme se 

zapojili do projektu OP VK (Operačního 

programu Vzdělávání pro konkuren-

ceschopnost) výzva 56. Náš projekt 

nese název Rozvoj jazyků v ZŠ 

Slušovice. Z evropských fondů jsme 

čerpali 100% dotace, což byla částka 

942 105,- Kč.

Finanční prostředky byly použity na 

čtyři šablony. První šablona se zaměři-

la na čtenářské dílny a rozvoj čtenář-

ské gramotnosti. V rámci této šablony 

jsme vybavili školní knihovnu novými 

knihami, žáci s nimi pracovali ve výu-

ce. Druhá šablona nesla název 

Zahraniční jazykový kurz pro učitele. 

Tři pedagogové naší školy si v listopa-

du 2015 rozvíjeli své jazykové doved-

nosti (angličtinu) v Londýně. Třetí šab-

lona nesla název Stínování (sha-

dowing) pro pedagogy cizích jazyků, 

matematiky, přírodovědných a tech-

nických předmětů. Dva vyučující naší 

školy se podívali do rakouského 

Weyeru a na tamní rakouský vzdělá-

vací systém. Zde patří velké poděko-

vání Milaně Šimo a její rodině, která 

zprostředkovala návštěvu v Rakousku. 

Čtvrtá a finančně nejnáročnější šablo-

na nese název Zahraniční jazykově-

-vzdělávací pobyt pro žáky. Naši žáci 

se podívali do Německa. Navštívili 

metropoli Bavorska Mnichov, podívali 

se na kulturní a přírodní zajímavosti 

Alp.

Rostislav Šarman

V pátek 23. října jsme si ve škole 

připomněli „Halloween“, starý pohan-

ský svátek, který do Ameriky přivezli 

emigranti z Irska a Skotska a který 

dnes Američané slaví 31. října, v před-

večer svátku „All Saints Day“, svátku 

Všech svatých. Je to den, kdy lidé věřili, 

že duchové přicházejí na zem. Aby je 

odehnali od svých domovů, umisťovali 

ke svým příbytkům „Jack-o‘-lanterns“, 

tajemné svítilny s vyřezanou tváří v dý-

ni se svící uvnitř.

V tomto duchu jsme slavili i my. Děti 

přinesly své originální dýně a soutěžily 

o nejkrásnější či nejhrozivější „lucernu“. 

Společně pak své výrobky ohodnotily. 

1. místo patřilo A. Mičíkové ze 6. B, 2. 

místo získal M. Matějčný z 9. B a na 3. 

místě se umístila K. Kučerová ze 6. A. 

Zvláštní cenu za umělecký dojem a ko-

lektivní cítění získala třída 6. B za origi-

nální dýňovou sestavu.

Druhou soutěží vyhlášenou na počest 

tomuto svátku a plodům podzimu byla 

soutěž o nejchutnější dýňový koláč. 

Soutěžilo 13 nádherných, tvarově i ba-

revně rozmanitých pekařských výrobků. 

Porota složená z vyučujících a dalších 

pracovníků školy rozhodla následovně:

1. místo získala K.Petruželková z 8. A, 

2. místo bylo pro V. Dolákovou z 9. B 

a 3. místo patřilo M. Knapové ze 6. B. 

Poděkování patří všem pomocníkům, 

členům rodiny či přátelům za podporu 

v soutěžích a zejména žákům školy, kteří 

svou účastí, pomocí v organizaci nebo 

třeba fantastickým kostýmem přispěli 

k navození magické atmosféry tohoto 

svátku na naší škole. 

Děkujeme také Klubu rodičů při ZŠ 

Slušovice za finanční podporu akce.

Jitka Bednaříková, vyučující Aj

I na 1. stupni se v pátek sešla spousta 

krásně vyřezávaných dýní a výborných 

podzimních dobrot. A protože bylo velmi 

těžké vybrat ty nejhezčí, všichni žáci do-

stali malou odměnu.

Odpoledne od 16:00 hodin byla škola 

otevřena všem. Zvláště jsme přivítali 

předškoláky z MŠ ve Slušovicích i z okol-

ních obcí. Budoucí prvňáčci, jejich rodi-

če, prarodiče i další hosté odpolední 

párty se mohli podívat na výstavu všech 

dýní, obdivovat výzdobu chodeb i tříd, 

ochutnat podzimní speciality. Pro děti 

byly v každém poschodí připraveny zá-

bavné soutěže. Speciálně pro předškolá-

ky si paní učitelka Krajíčková připravila 

krátké „vyučování“. Děti si tak mohly 

vyzkoušet, jak se jim bude sedět ve škol-

ních lavicích, hlásily se, plnily úkoly a už 

teď bylo vidět, že se pomalu proměňují 

na opravdové školáky. Těšíme se, až se 

s nimi setkáme při zápisu do 1. třídy.

Poděkování patří žákům, učitelkám, 

vychovatelkám i rodičům a všem, kteří se 

podíleli na úspěchu celé akce.

Marie Matušů a vyučující 1. stupně
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• JUBILANTI

 ŘÍJEN – PROSINEC 2015

Zdeňka Černá   75 let

Vladimír Vosmanský   90 let

ing. Marie Horáková   70 let

Pavel Petruželka   70 let

Františka Matúšová   70 let

Věra Jüngerová   70 let

Františka Švachová   95 let

František Krajča   75 let

Arnošt Manna   75 let

Jarmila Julinová   90 let 

Alžběta Schreiberová   85 let 

Marie Švajdová   90 let

Emilie Bednaříková   75 let

Petr Truhlařík   70 let

Stanislav Vaculík   75 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

• NAROZENÍ

Daniel Brázda

Veronika Matušů

Ellen Chovancová

Dominika Škubicová

Nela Matúšková

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

• ÚMRTÍ

Otto Brož

Vladimír Elšík

Františka Jakubová

Stanislav Pilař

Jindřiška Jüngerová
 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast.

UPOZORNĚNÍ

V rubrice Společenská kronika jsou zve-
řejňovány významné životní události ob-
čanů Slušovic. Pokud nechcete tyto in-
formace, které se Vás osobně týkají zve-
řejnit, obraťte se na matriku MěÚ – pí-
semně, osobně nebo telefonicky na tel. 
číslo 577 981 376 nebo 577 983 344.

matrikářka

V sobotu 14. listopadu se v obřadní síni městského úřadu konala ojedinělá 

slavnostní událost. Kamennou svatbu – 65 let společného života oslavili manže-

lé Milan a Jarmila JULINOVI. Starosta manželům Julinovým poděkoval za 

dlouholetou práci a příklad ušlechtilého rodinného soužití, vyplněného společ-

nou prací, vzájemným pochopením a láskou, a do dalšího života jim popřál 

především zdraví a ještě hodně životního elánu. 

I letošní advent 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 škol-

ní družiny. Děti pak svým odpočítáváním 

rozsvítily vánoční strom. Všichni přítom-

ní si mohli zakoupit spoustu vánočních 

výrobků žáků naší školy. Pro ty zimomři-

vější byly připraveny horké nápoje a ta-

ké něco k zakousnutí. Nakonec se obje-

vil i Mikuláš se svou družinou. Za přípra-

vu akce patří velké poděkování všem, 

kteří se na její organizaci podíleli!

Krásné Vánoce... to nejsou jen dáreč-

ky a překvapení, ale především láska, 

porozumění a štěstí. My všichni Vám 

přejeme, ať máte po boku vždy někoho, 

s kým se můžete o to všechno podělit. 

Přejeme Vám poklidné prožití adventní-

ho času a hezké Vánoce, které se kva-

pem blíží.  Rostislav Šarman


