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Nová sokolovna s knihovnouu
Ve středu 28. listopadu proběhlo
slavnostní otevření nové sokolovny
s knihovnou ve Slušovicích, jehož se
zúčastnili hosté, kteří významnou
měrou přispěli k úspěšnému průběhu tohoto projektu.
Zlínský kraj zastoupil náměstek
hejtmana Ing. Jaroslav Drozd. Po slavnostním zahájení využily stovky návštěvníků z řad občanů města i dalších
hostů možnost prohlídky prostor celé
novostavby. Poprvé se naskytla příležitost k vystoupení některých spolků
a škol na pódiu v hlavním sále. Celý
slavnostní program byl ukončen koncertem Smyčcového orchestru Coppelia
ze Zlína.

Foto na straně: Stanislav Vala
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v Slušovicích zahajuje provoz

Projekt byl zahájen úspěšným podáním žádosti o dotaci z Regionálního
operačního programu v roce 2010. Po
ukončení projekčních prací, které provedla FORMICA, s. r. o., Zlín, a dalších
přípravných prací, byla stavba zahájena
v září 2011. Stavební firma Elso systém
Fryšták dodržela smluvní termín dokončení stavby 30. září 2012. V souběhu se
závěrečnými stavebními pracemi byly
provedeny firmou MUSIC DATA Brno
instalační práce divadelní techniky.
V říjnu 2012 firma Potrusil Šlapanice instalovala nábytek na míru a v listopadu
firma 1. ART INTERIER Zlín dodala sedací nábytek.

Radostné prožití svátků vánočních a rok 2013 plný pohody, zdraví
a spokojenosti vám přeje vedení města Slušovice.
Také letos vás zveme na tradiční půlnoční silvestrovský ohňostroj
na náměstí ve Slušovicích.

Chtěl bych velmi poděkovat všem,
kteří na projektu spolupracovali
a přispěli tak ke zdárnému průběhu
celé akce.
Celá stavba včetně vybavení stála
necelých 30 milionů korun, přičemž
polovina nákladů byla pokryta dotací
z Regionálního operačního programu.
Druhou polovinu financovalo město
z vlastních prostředků, které jsme pečlivě střádali od začátku volebního období a díky tomu tento projekt nezvýší
zadluženost města Slušovice.
V rychlé návaznosti na slavnostní zahájení proběhla v sobotu 1. prosince
první akce v sále nové sokolovny a na
sokolské zahradě – tradiční adventní

jarmark. Účast návštěvníků výrazně
předčila očekávání organizátorů. V dalším týdnu proběhlo tradiční setkání seniorů ze Slušovic.
Z příznivých ohlasů návštěvníků prvních akcí v nové sokolovně i v knihovně
vyplývá, že se podařilo splnit dlouhodobá očekávaní ve výstavbě tolik chybějícího objektu se zázemím pro kulturní
a společenskou činnost ve městě.
Nová sokolovna má předpoklady pro
vytvoření pěkného prostředí pro zlepšení pospolitosti obyvatel města Slušovice.
Být místem setkání, zábavy i odpočinku
a zároveň otevírat nové obzory pro spokojenější život obyvatel našeho města
i blízkého okolí.
Ing. Petr Hradecký, starosta

Stavební činnost města Slušovice v roce 2012
Přiblížil se konec kalendářního roku
2012 a jako každý z nás se ohlíží za
uplynulým obdobím, tak i vedení města
Slušovice rekapituluje uplynulý rok.
Každého vždy potěší, když se mu jeho
vynaložené úsilí zdaří a je se svým snažením spokojen.
Nám se v průběhu tohoto kalendářního roku podařilo uskutečnit tyto práce,
které zlepšují prostředí, ve kterém všichni společně žijeme.
Byla označena parkovací místa pro
osobní automobily v ulicích Družstevní,
Dostihová a na sídlišti Padělky. Byly také
opraveny povrchy místních komunikací, které jsou vždy po zimním období
na mnoha místech poškozené. Vybudoval
se nový chodník v ulici Dostihová, předlážděn byl chodník a vjezdy do rodinných domů v ulici Dlouhá a na místním
hřbitově byly zbudovány dva nové přístupy k hrobům.
Zrekonstruovány byly také dva silniční rošty na místních komunikacích
v ulicích U Vodojemu a Sadová, které
byly v havarijním stavu.
Pro mládež, která s námi také v našem
městečku žije jsme zhotovili nový povrch na víceúčelovém hřišti, připravili
plochu pro překážky na skatepark, které
byly naistalovány v měsíci červnu. Pro
mladé fotbalisty byly zrekonstruovány
šatny na fotbalovém stadionu FC Slušovice.
V říjnu se podařilo opravit opevnění
mostních objektů v ulicích Osvoboditelů
a Npor. Romanova. Dále byly natřeny
sloupy veřejného osvětlení na příjezdové komunikaci do Slušovic.
Největší a nejúspěšnější stavební akcí
v tomto roce byla bezesporu rekonstrukce bývalé sokolovny, která započala již v září roku 2011 a dokončena
byla říjnu 2012. Slavnostní otevření pro-

běhlo 28. listopadu za velké účasti občanů ze Slušovic a blízkého okolí.
Ve čtyřech obecních bytech v domě
č. 313 na ulici Slunečná byla provedena
rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zařízení.
V listopadu byly nainstalovány na náměstí a u kruhového objezdu dvě
orientační tabule Slušovic.
Ne všechno, co jsme měli na letošní
rok naplánováno se nám podařilo uskutečnit. Dvě stavební akce - úprava ko-

munikace před ZŠ Slušovice a povrch
komunikace od vysílače k Rakovskému
kříži jsme byli nuceni přesunout na rok
2013.
Toto je velmi stručný přehled stavební
činnosti vedení města Slušovice v kalendářním roce 2012. Snad se nám podařilo zpříjemnit a vylepšit prostředí pro
velkou část našich spoluobčanů v městečku Slušovice.
Mgr. Jindřich Elšík
místostarosta

Ze zasedání rady města
• Rada města rozhodla, že pro objekt
rekonstruované bývalé sokolovny bude
používán název „nová sokolovna s knihovnou“.
• Rada města schválila předání finančního daru panu Lucienu Rudlovi za jeho
dlouhodobou dobrovolnickou práci pro
přípravku fotbalového klubu FC Slušovice.
• Rada města rozhodla zařadit požadavek na rozšíření místní komunikace
v ulici Na Výpusti k projednání v rámci
rozpočtu na rok 2013.
• Rada města schválila smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 30
tisíc Kč na výdaje spojené s činností jednotky SDH.
• Rada města souhlasí s přijetím daru
ve výši 29 400 Kč pro MŠ Sluníčko od
Sklenářství Nonstop na výstavbu a dodávku zahradního altánku.
• Místostarosta seznámil radu se zpracovaným návrhem nového kamerového
systému pro monitorování dění ve městě. Nabídku zpracovala firma DEZAM,
v.o.s., Vizovice.
• Rada města schválila smlouvu s firmou E.ON Distribuce, a.s., o právu pro2

vést stavbu trafostanice na ulici Slunečné.
• Rada města souhlasí se stavbou
elektrické přípojky v lokalitě u trafostanice na ulici Dostihová, která bude realizována formou protlaku pod nájezdovou komunikací do dostihového areálu
od trafostanice na druhou stranu cesty.
• Rada města souhlasí s finanční podporou projektu Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje v období od
1.11. 2012 do 30.10. 2017 s ročním
příspěvkem ve výši 3,70 Kč na obyvatele, což je platba 11 033 Kč/rok.
• Rada města schválila příspěvek ve
výši 5 000 Kč na rozsvěcování vánočního stromu u Základní školy Slušovice
dne 6. 12. 2012.
• Rada města schválila provozní řád
internetových stanic v knihovně ve Slušovicích od 28. 11. 2012.
• Rada města schválila ceník služeb
v knihovně ve Slušovicích s platností od
28. 11. 2012.
• Rada města schválila podání žádosti
o odkoupení pozemku p. č. 697/1 od
Povodí Moravy.
(více na www.slusovice.eu)

Z činnosti
Služeb města Slušovice
S blížícím se koncem roku se často
podíváme zpět ve snaze udělat zevrubnou bilanci své činnosti za daný rok.
Příspěvková organizace Služby města
Slušovice vedle každodenního zajišťování údržby zeleně, komunikací, čistoty ve
městě aj. plní své povinnosti také v rámci hlavních provozně-technických činností, jako jsou správa bytového a nebytového fondu města a provozování
městských vodovodů a kanalizací (VaK)
vč. čistírny odpadních vod (ČOV).
V oblasti bytového fondu byla v letošním roce provedena poměrně rozsáhlá
rekonstrukce původních bytů v bytovém
domě č. 313 na ulici Slunečná, jednalo
se hlavně o renovaci sociálního zařízení
a rekonstrukce elektroinstalace.
Z pohledu provozování VaK byl letošní
rok hodně náročný především z důvodu
výskytu poruch na vodovodní síti. Jejich
počet byl dvojnásobný oproti dlouhodobému průměru. Velkou měrou k tomu
přispěla jak letošní tuhá zima, tak nekvalitní práce prováděná v minulosti na
těchto zařízeních. Tyto skutečnosti se
pak nepříznivě promítají do ekonomiky
nárůstem provozních nákladů.
Velmi pozitivně lze hodnotit provoz
ČOV. Letošek byl prvním rokem provozu
ČOV po ukončení ročního zkušebního
provozu (02/2011–01/2013). Vlastní rekonstrukce proběhla již v r. 2010 a čistírna byla od základu přebudována na
moderní ČOV, která slouží k čištění OV
nejen města Slušovice, ale také obcí
Březová, Veselá a zároveň nabízí svoji
kapacitu případně dalším obcím v daném regionu. Kvalita vyčištěné odpadní
vody splňuje přísná kritéria současné legislativy.
(Podrobněji v některém z následujících vydání SN)
Ing. Miloslav Malík

Návštěva Mikroregionu Moštěnka
Město Slušovice je členem sdružení Mikroregionu Slušovicko (MRS). MRS
už v loňském roce navázal spolupráci s Mikroregionem Moštěnka. Mikroregion
Moštěnka je sdružení 22 obcí na jižní hranici Olomouckého kraje. Loni v září
nás členové Moštěnky navštívili v našem regionu. Ukázali jsme jim úspěšné
projekty realizované v našich obcích, prodiskutovali naše „obecní problémy“.
Letos jsme se vypravili zase my k nim.
35 zástupců obcí MRS vyjelo v pátek
21. září v 7.30 z náměstí ze Slušovic.
První zastávkou byla obec Bochoř, kde
jsme navštívili 23. základnu vrtulníkového letectva Edvarda Beneše. Prohlédli
jsme si zblízka vrtulníky, řídicí věž, nechali si předpovědět počasí na další den,
zhlédli jsme přelety vrtulníků v různých
výškách a vyslechli povídání jak o základně, tak i o vojenské misi v Afghánistánu. Vše bylo velmi zajímavé nejen
pro pány starosty. Další zastávkou byla
obec Moštěnice a její kompostárna, kde
se likviduje biologický odpad z celého
regionu. Poté následoval oběd v místní
školní jídelně, kterou provozuje firma
Eurest. Po obědě jsme zamířili do obce
Beňov, kde už na nás čekaly v místním
kostele sv. Františka z Assisi děti ze Základní umělecké školy B. Kozánka z Pře-

Upozornění Moravského rybářského svazu
Moravský rybářský svaz – MO Zlín zaslal na město Slušovice upozornění na nedostatky, které nepřispívají k ochraně životního prostředí, zejména kvalitě vody ve vodních tocích. Dlouhodobě je členskou základnou poukazováno na situaci, kdy vodní
toky Dřevnice a zejména její přítok Všeminka, jsou v jarním až podzimním
období znečišťovány odpadem od přilehlých nemovitostí (biologickým odpadem – trávou, zbytky keřů a stromů, zkaženým ovocem, zetlelým listím ap).
Tato situace komplikuje nejen samotný výkon rybářského práva, ale značně ohrožuje kvalitu vody, kdy se tento odpad ve vodě usazuje, zachytává a následně rozkládá. Výsledkem tohoto stavu je úbytek přirozeného kyslíku ve vodě, který v návaznosti na dlouhodobě nízký stav průtoku vodních toků citelně ohrožuje rybí osádku
(Pstruha potočního, Lipana podhorního, Střevli potoční) a dochází k úhynu. Je nutné
se zmínit o skutečnosti, že Střevle potoční je zákonem chráněný druh.
Pevně věříme, že občané na základě této výzvy již nebudou používat vodní toky
jako odkladiště přírodních zbytků ze svých zahrad a přispějí tak k ochraně života ve
vodních tocích ve Slušovicích.
3

rova. Kulturní zážitek byl obrovský. Mísily
se skladby starých mistrů i současných
umělců, zazněla i píseň Tenkrát na západě v podání mladé zpěvačky. Dále jsme
v Beňově navštívili muzeum arcibiskupa
A. C. Stojana a prohlédli jsme si kroniky
obcí. V malé obci Líšná (cca 250 obyvatel) jsme si prohlédli mateřskou školu
a kulturně společenský areál. Závěr dne
patřil městysu Dřevohostice. Zde je hlavní dominantou zámek s vyhlídkovou věží
a hasičské muzeum plné historické hasičské techniky.Opravdu stojí za zhlédnutí. Vše je v majetku obce. Večer jsme
zakončili přátelským posezením u cimbálu s ochutnávkou vín a bohatou diskuzí. Celá akce (i s počasím) byla velmi
vydařená a všichni si odnesli spoustu
nezapomenutelných zážitků.
Ing. Renata Zábojníková

Nabídka zasílání
informačních e-mailů
Město Slušovice Vám nabízí možnost
zasílání informačních e-mailů, kterými budete upozorněni např. na vypnutí elektrické energie, omezení
dodávky vody a akce podobného
charakteru.
Pokud máte o uvedenou službu zájem, zašlete prosím svůj požadavek včetně e-mailové adresy, na kterou chcete
informace posílat, na adresu:
mesto@slusovice.cz.
Jako předmět e-mailu uveďte Zpráva
z města.

Stavební úřad v roce 2012
Stavební úřad Městského úřadu ve
Slušovicích je stavební úřad příslušný
podle ustanovení §13 odst. 1 písm. g)
zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
s působností pro obce Veselá, Hrobice,
Trnava, Podkopná Lhota, Neubuz,
Všemina, Dešná, Březová, Hvozdná vč.
Slušovic, je příslušným silničním správním orgánem podle §40 odst. 4 písm. a)
zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a současně orgánem ochrany
přírody dle §75 odst. 1 písm. a) a §76
odst. 1 písm. a) zákona 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny.
V rámci samostatné působnosti stavební úřad přiděluje čísla popisná
k označení budov čísly dle § 31 zákona
128/2000 Sb., o obcích a v oblasti státní
správy vykonává svou činnost v rozsahu
stavebního zákona, správního řádu
a platných vyhlášek.
Agendu SÚ lze pro zjednodušení rozdělit do čtyř základních skupin, prevenční, povolovací režimy, sankční postupy
a ostatní (vyjádření, výzvy, stanoviska,
sdělení, stížnosti a petice).
V roce 2012 bylo na stavebním úřadě
vyřízeno cca 940 žádostí. Bylo vydáno
43 územních rozhodnutí, 91 územních
souhlasů, 39 stavebních povolení, 154
kolaudačních souhlasů a povolení k užívání staveb, 156 opatření pro dělení
nebo zcelování pozemků, provedeno
cca 100 kontrolních prohlídek a 260
stanovisek, vyjádření, 8 rozhodnutí
o povolení zvláštního užívání komunikací a 5 povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Tak jako v tomto roce,
tak i v následujícím bude stavební úřad
v rámci svých zákonných povinností
a možností nápomocen občanům příslušných obcí při řešení jejich potřeb
a problémů, týkajících se záležitostí
v jeho působnosti.
Krásné prožití adventního a vánočního období a mnoho štěstí v novém roce
přejí pracovníci stavebního úřadu.

VELMI STRUČNĚ O MATRICE A EVIDENCI OBYVATEL
MATRIKA • Městský úřad (matriční obvod Slušovice) provádí matriční agendu pro
obce svého správního obvodu: Slušovice, Neubuz, Dešná, Veselá, Březová, Hrobice.
Jedná o agendu narození, manželství a úmrtí, sepisování a vyplňování žádostí, vyhotovení matričních dokladů, provádění zápisů do matričních knih ručně i pomocí
výpočetní techniky, plnění ohlašovacích povinností, provedení zápisů do ISEO, zápisy
rozvodů. Dále pak vydávání druhopisů matričních dokladů.
Pokud matriční událost nastala českým státním občanům v cizině, provede se zápis
o této skutečnosti a zasílá se na Zvláštní matriku do Brna.
Dále matriční úřad vydává potvrzení o skutečnostech zapsaných v matričních knihách, po prokázání oprávněnosti žadatele umožní nahlížení do matričních knih,
umožní podání žádosti o vydání Osvědčení o státním občanství České republiky.
Matriční úřad vydává Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
a Osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona o rodině pro
uzavření církevního sňatku.
U matričního úřadu je možné podat žádost o změnu jména a příjmení, žádost
o volbu druhého jména, užívání ženského příjmení v mužském tvaru. Je zde také
možnost sepsat zápisy o určení otcovství k nenarozenému, popř. narozenému dítěti.
Na matrice se provádí ověřování podpisů a listin (legalizace a vidimace).
Matrikářka je členkou Komise pro záležitosti občanské a sociální ve Slušovicích zajišťuje slavnostní obřady, tj. sňatky, zlaté a diamantové svatby a vítání dětí do života. Dále pak návštěvy u jubilantů, přípravy Besedy s důchodci, návštěvy našich spoluobčanů v domovech pro seniory.
Na úřadě je možné požádat v rámci CZECH POINTu o vydání ověřených výpisů
(např. vydání výpisu z Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku,
Výpisy bodového hodnocení řidičů a dalších – mimo výpisy z KN, které vystaví
Stavební úřad MĚÚ Slušovice). Další náplní práce je provádění konverze dokumentů
a úkonů, které se týkají datových schránek.
EVIDENCE OBYVATEL • Jde o samostatnou agendu – evidenci obyvatel, kteří
mají trvalý pobyt ve Slušovicích.
Jedná se o přihlášení občanů k trvalému pobytu, vedení evidence, vedení seznamů
přihlášených, vedení voličských seznamů, provádění změn, zápisy změn do ISEO
a rozsáhlou agendu správních řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Jarmila Holíková

ZK finančně podpořil vybavení SDH Slušovice
Město Slušovice obdrželo od Zlínského kraje finanční příspěvek ve výši 130 000 Kč
na modernizaci a údržbu vybavení SDH Slušovice. Dotace byla využita k financování
údržby, opravy techniky, dále k nákupu nového vybavení SDH Slušovice. Bylo rozšířeno hlavně vybavení zdravotní technikou.
Díky dotaci Zlínského kraje ve výši 300 000 Kč město zakoupilo nový devítimístný
zásahový vůz FIAT Ducato za cenu 670 000 Kč. Vozidlo je vybaveno světelnou výstražnou rampou a základními nosnými prvky pro převoz vybavení k zásahům.
Zakoupením vozidla dochází k modernizaci vozového parku SDH Slušovice. Toto
přispěje k podpoře jejich náročné dobrovolnické činnosti, kterou vykonávají při výjezdech k požárům, autonehodám, živelným pohromám atd. V loňském roce slušovičtí
hasiči vyjížděli k 33 zásahům a v letošním roce již k 30 zásahům.
Ing. Petr Hradecký, starosta

Kácení stromů a obnova dřevních porostů
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v případě, že
obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje
80 cm, nebo pro souvislé keřové porosty nad 40 m² plochy.
Žádost o povolení kácení musí vlastníku pozemku (případně
nájemci se souhlasem vlastníka pozemku) schválit místně příslušný státní orgán - referát životního prostředí zastoupený
obcí nebo městem.
Žádost o povolení kácení dřevin musí obsahovat: jméno
a adresu žadatele, souhlas vlastníka pozemku se zamýšleným
kácením, určení dřevin, které mají být káceny (počet, druh,
velikost plochy keřů vč. situačního zákresu), udání obvodu
kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, zdůvodnění žádosti
(např. nemoc stromu, nebezpečnost díky umístění atd.)

S podzimem přichází období krásných bohatých barev a také čas, kdy se můžeme připravit na bohatou nadílku listů na
chodnících, dvorcích a záhumenkách. Důležité je ale také vědět, že začíná období vegetačního klidu.
Právě období vegetačního klidu (1.10. – 31. 3.) je třeba mít
na paměti v případě, že plánujete ošetření dřevin na vašem
pozemku, šetrné kácení nebo případně obnovu dřevních porostů. Bližší upřesnění pravidel a omezení souvisejících s těmito
kroky můžete nalézt v Zákoně o ochraně přírody a krajiny
č. 114/ 1992 Sb. a ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí
České republiky č. 395/1992 Sb.
Tyto výše uvedené normy mimo jiné stanovují ohlašovací
povinnost. V praxi to znamená, že je třeba oficiálně zažádat
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času, dokonce si zde dělají domácí
úkoly.
V příštím roce bychom chtěli do dětského oddělení pořídit jeden počítač.
A samozřejmě knihovnu opět obohatíme o množství nových knih. Prozatím
zde najdete přibližně 11.000 svazků.
Pokud někdo z vás netuší, kde může
novou knihovnu nalézt, pak vězte, že
sídlí v objektu nové sokolovny. Má
zvláštní vchod u uličky na ulici Slunečnou.
Vchod je bezbariérový, aby zohlednil
i starší či handicapované občany. Již nebudete muset zdolávat příkré schody.
Maminky mohou kočárky nechávat ve
vstupním prostoru knihovny, u odkládacích boxů na tašky.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V NOVÉM HÁVU
7. listopadu započalo stěhování ze
staré knihovny do nových prostor.
Probíhalo na etapy. Vždy se zabalilo
a popsalo přibližně 25 krabic, které se
převezly do nové knihovny. Tam se knihy
rozmístily do regálů. Prázdné krabice se
odvezly zpět a pokračoval „stěhovací
maraton“. Takto to probíhalo přibližně
14 dnů. Poté bylo nutno zprovoznit výpočetní techniku a dokončit různé detaily. A pak byla již knihovna připravena na
slavnostní otevření 28. listopadu.
První půjčování v nových prostorách
se konalo hned poté, ve čtvrtek 29. listopadu. Děti ve čtvrtek již krátce po 12.
hodině okupovaly kobercové pódium.
Návštěvníků přichází každodenně
hodně, neustále se registruje spousta
nových čtenářů.
Musela také vzniknout určitá pravidla,
která se týkají pobytu na pódiu – je určeno prioritně na čtení, klidné sezení či
ležení. Pokud si děti chtějí povídat, musí
mluvit tiše, aby nerušily ostatní návštěvníky knihovny. Polštářky jsou pro pohodlné ležení, plyšové hračky pro menší
děti na hraní, neslouží k házení. Po pódiu se neskáče a nedělají se na něm
další vylomeniny.

Nová knihovna nabízí velkorysé prostory a útulné prostředí, kam si můžete
přijít nejen půjčit knihy, ale také příjemně strávit volný čas. Je zde možnost pohodlného posezení pro dospělé i děti.
Městu Slušovice se podařilo vytvořit
pro nás všechny velmi příjemný prostor.
Věřím, že nám všem zde bude hezky
a že se k nám budete rádi vracet.
Jana Kapustová,
Městská knihovna ve Slušovicích
nám. Svobody 34
Nové tel. číslo: 575 570 636

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
V prosinci bude městská knihovna
otevřena do 20. prosince včetně.
Přes Vánoce bude zavřeno, opětovné otevření 3. ledna 2012.
Pokud chtějí děti využívat čítárnu, která je určena především pro studenty
a dospělé čtenáře, tak pouze ke čtení,
studiu či psaní domácích úkolů.
Těší nás, že zde děti tráví tolik volného

Přejeme všem krásné prožití svátků
vánočních.
Jana Kapustová,
Městská knihovna ve Slušovicích

Hlavní výhodou kácení v zimním období je šetrnost a ohleduplnost k životnímu
prostředí. Důležité je však i to, že například zpracování zejména opadavých listnatých dřevin je v tomto období mnohem snazší a méně pracné.
Je také faktem, že obsah vody vázané ve dřevě v zimních měsících klesá, díky
čemuž palivové dřevo rychleji prosychá.
Je dobré mít také na paměti, že neodborným zásahem do dřevin je možné způsobit nevratné poškození, a podstatně tak snížit životnost dřeviny.
K tomu se váže také hrozba udělení finančního postihu odpovědným úřadem. Při provádění zásahů do dřevin je tady jistě nejvhodnější se obrátit na
odborníky.
Důležitými kroky při rozhodování na koho se obrátit o pomoc jsou mimo odbornosti zejména reference, dále je-li ošetřeno pojištění proti škodám a také jestli je
firma schopna poskytnout odborné poradenství.
Mgr. Martin Kašpárek
www.příroda-a-krajina.cz
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KULTURA
AKCE ROKU 2012
Letos město Slušovice pořádalo nebo
se podílelo na těchto akcích:
V květnu do Slušovic zavítalo Divadlo
Klauniky Brno se svojí klaunikyádou Don
Quijote de la Ancha.
Na konci školního roku pořádala pivnice Na Hřišti ve spolupráci s městem
Slušovice Dětský den.
V září se konal druhý řemeslný trh na
náměstí. S velkým zájmem se kromě
rozličných řemeslníků a jejich zajímavých
výrobků setkaly hry pro děti.
28. listopadu se konalo slavnostní
otevření nové sokolovny s knihovnou.
Velké množství návštěvníků si mohlo
prohlédnout prostory sokolovny a nové
knihovny. V knihovně děti naprosto
okouzlilo kobercové pódium, na kterém
si mohou číst, sedět, ležet, hrát. Prostory
nové budovy se setkaly s velkým ohlasem. Při akci se konal také doprovodný
program: vystoupení MŠ, ZŠ, cimbálová
hudba ze ZUŠ Zlín, Chrámový sbor či
Schola Slušovice, skupina Pozdní sběr.
Vyvrcholením večera byl koncert smyčcového orchestru Coppelia ze Zlína.
Následující akcí v nových prostorách
byl tradiční Vánoční jarmark Mikroregionu
Slušovicko. Velkorysejší prostory nám
dovolily pozvat více řemeslníků. Uvnitř
se konal také doprovodný program: vystoupení MŠ Slušovice, ZŠ Veselá a Neu-

Bendy, J. L. Dusíka a dalších. Datum
koncertu bylo stanoveno na 19. prosince 2012.
AKCE ROKU 2013

buz, mažoretek Genesis a taneční skupiny Kontrast dance. Na nedostatek návštěvníků si nikdo rozhodně stěžovat
nemohl. Jak se říká, dveře se netrhly.
Odhadem zde prošla nejméně tisícovka
návštěvníků. Atmosféra byla vánoční,
zástupy byly nejen u stánků či stolů, ale
také u zabijačky, kterou připravovali
neubuzští.
6. prosince se zde uskutečnila tradiční
beseda s důchodci.
V době vydání novin již nejspíše proběhl Adventní koncert z děl českých
mistrů v podání tria Musica Dolce Vita
(Daniela Demuthová – mezzosoprán,
Žofie Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová
– harfa). Zazní hudba A. Michny, F.

Již nyní jsou domluveny termíny na
některé akce, které bude město Slušovice
pořádat v nové sokolovně. Těšit se můžete na divadelní představení pro dospělé i děti, koncerty (např. Javory), cestopisné besedy s promítáním, hudební
večery či kreativní kurzy (ty se budou
konat v zasedací místnosti).
První kurz se uskuteční 30. ledna –
plstěná zvířátka z ovčího rouna. Cena
260 Kč. Doba trvání 2,5 hodiny. Rezervace v městské knihovně. Kapacita kurzu je omezena, takže pokud se toužíte
naučit, jak udělat z ovčího rouna zvířátka, přihlaste se včas.
Upoutávky na akce pořádané městem
Slušovice najdete na stránkách www.
slusovice.eu a www.slusovice.
knihovna.cz (tam najdete i podrobnosti ke kurzům).
Pokud chcete být informováni o akcích pořádaných městem Slušovice zašlete email na: knihovna.slusovice@
cmail.cz, do předmětu zprávy uveďte
Oznamky. Nebo se o odběr novinek přihlaste osobně v městské knihovně.
Jana Kapustová

Pohřební služba Slušovice
komplexní
pohřební a kremační
služby

KURZ AKUTNÍ HOMEOPATIE
Kdy: únor – květen 2013 (vždy 1 víkend v měsíci, sobota
9.00 – 18.00, neděle 9.00 – 15.00, celkem 4 víkendy).
Kde: prostory sokolovny ve Slušovicích.
Komu je kurz určen: především rodičům malých dětí, začátečníkům v homeopatii, kteří se chtějí zorientovat a homeopatii účinně uplatňovat u svých nejbližších, ale také
pro ty, kdo by chtěli později studovat obor hlouběji a věnovat se homeopatické praxi. V neposlední řadě je určen
všem, kdo chtějí zodpovědně přistupovat ke svému
zdraví. Účast není podmíněna předchozím
zdravotnickým vzděláním.
Kurzovné: 1000 Kč/víkend (Účastníci, kteří absolvují všechny čtyři víkendy, budou mít na poslední lekci 40 % slevu,
tzn., že za poslední víkend zaplatí jen 600 Kč.)
Podmínkou realizace kurzu je minimální účast 10 zájemců.
Maximální počet zájemců je 20.
Podrobnější informace na tel.: 606 656 289
nebo email: Jana.Marusakova@seznam.cz. Na uvedený
email prosím zasílejte také závazné přihlášky.
Uzávěrka příjmu závazných přihlášek je 15. ledna 2013.

Provozní doba
pondělí – pátek 9 – 15
Dostihová dráha • 763 15 Slušovice
mobil • 774 759 574
stálá služba • 800 12 12 11
email • slusovice@pohrebnisluzbaabacus.cz

www.pohrebnisluzbaabacus.cz

6

Děkuji ti za kočárek,
za panenku, za knížku.
Potěšil mě každý dárek.
Děkuji ti, Ježíšku.

Moji milí věrní čtenáři,
mám pocit, že s tím jak mi přibývají léta, je každý můj prožitý rok stále kratší
a kratší, a čas běží stále rychleji a rychleji. Teprve nedávno jsem vám do letošního
roku přála nepromarněné příležitosti, a než jsem se stihla otočit, přicházím za vámi
s dalším vánočním a novoročním přáním. Vás, kteří pravidelně sledujete má předvánoční povídání, možná překvapím. Každoročně tady žehrám na uspěchaný a komercionalizovaný průběh adventu a Vánočních svátků. A věřte, že na tom se nic
nezměnilo. Ale protože můj apel na návrat k prožívání původního významu tohoto
nádherného období už znáte nazpaměť, chtěla bych zabrousit jinam, do snad dnes
nejvíc preferované vánoční tradice, kterou je nadělování dárků. Že k Vánocům neodmyslitelně patří, je nad slunce jasnější. Svůj prapůvod má již v legendě o narození Ježíška. Všechen lid chtěl pomoci svaté rodině v nesnázích na cestě do Betléma
a zároveň dělat radost a projevit úctu budoucímu králi. I když chudí, nesli spěchající pastýři „beránka ze stáda svého“ nebo „dvě kožičky by zahřály tvé nožičky“ a kdo
nic neměl, tak Jezulátku aspoň zazpíval. Vánoční svátky jsou určitě tou nejlepší příležitostí k dělání radosti svým blízkým, přátelům, i sobě. Štědrovečerní nadílka pod
zářícím stromečkem bývá ve velké většině rodin zlatým hřebem celého večer,
a zvlášť v rodinách s malými dětmi je tato chvíle, kdy se dětské oči rozzáří zjištěním,
že dopis Ježíškovi opravdu přišel, ta nejkouzelnější. Ale i my dospělí rádi dostáváme
dárky a děti by měly už odmalička vědět a cítit, co je smyslem (nejen) vánočního
obdarovávání. My ve školce se snažíme učit děti mít radost z toho, jak krásné je
dárek dostat, ale že ještě krásnější je něco darovat. Že třeba vlastnoručně vyrobený
dárek, ve kterém je kousek srdíčka, je nad zlato. Při obdarování nejde přece o prezentaci movitosti dárce, ale o projev lásky, přízně a o snahu připravit svým blízkým
pěkné překvapení. A to by mělo platit i pro nás dospěláky. U nás ve školce stačí
třeba jen malé přáníčko vyrobené dětmi. Věřte, že jeho výroba dá při „šikovnosti“
malých dětí spoustu práce, ale jsem si jistá, že všichni rodiče si toto uvědomují
a doceňují stejně jako já. Vánoční přáníčka od svých dětí opatruji dodnes. A k obdarovávání na Vánoce ještě jedna myšlenka. Zvyk dávat dárky svým blízkým je velmi
starý a je jaksi samozřejmý. Mohla by to však být také příležitost jakoukoliv formou
obdarovat nejen své nejbližší, ale třeba i chudé a potřebné. My se ve školce každý
rok v tuto dobu společně s rodiči našich dětí zapojujeme do akce prodeje symbolických drobností a vánočních růží. Víme, že výtěžek z tohoto prodeje putuje na pomoc
onkologicky nemocným dětem. Uvědomuji si, že v nejmenovaných supermarketech
si tuto krásnou vánoční květinu můžeme všichni koupit levněji, ale právě proto mám
vždycky obrovskou radost z toho, že někdo upřednostní pomoc potřebným, že dokáže myslet nejen na své nejbližší, i když zůstane dárcem anonymním. Děkuji všem,
kdo dokáží jakýkoliv dar přijmout s vděčností a pokorou a dokáží velkoryse a nezištně darovat.
Přeji vám krásný advent, Vánoce plné radosti, plné šťastných obdarovaných
a plné niterného, nesobeckého uspokojení dárce. Přeji vám všem nový rok plný radosti z darování i obdarování.
Jana Tománková
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Také slušovičtí včelaři
mají své pilné „včelky“
O pracovitosti včel se všeobecně ví.
Ne nadarmo se říká : pilný jako včelka.
A kdo se včelkami pracuje, ošetřuje je,
tak o tom ví moc. Nejde nevidět tu
obrovskou pracovitost včel, která je
nutná, aby vznikl kilogram medu. Když
malá drobná včelka sbírá ve květech
drobounké kapičky sladké šťávy, aby je
s pomocí dalších včel v úle přetvořila
na hustý med.
Kolik to dá práce ! Včelař si to uvědomuje a tak není divu že se nenechává zahanbit. Ano, platí že každý včelař
je pracovitý, pilný a svědomitý člověk.
Ale abychom nemluvili obecně, představíme několik našich členů, kteří jsou
živoucím důkazem této obecné pravdy. Máme v organizaci dva členy, kteří
své dovednosti prokázali v letošním
roce ve včelařských soutěžích.
Prvním je přítel Ševců Antonín z Březové, který získal ocenění Perla Zlínska
za svůj medovicový med. Že ocenění
není náhodné je vidět z popisu jeho
„včelařského“ života. Začal včelařit již
v roce 1961, tehdy to byl jeho studentský koníček. Postupně rozšiřoval
počet včelstev až na dnešních cca 55
úlů. K tomu stále doplňoval znalosti
návštěvou Včelařské školy v Hranicích.
Zaváděl nové poznatky, které realizuje
výrobou moderních úlů. Jeho dnešní
rodinná včelařská farma se může
pochlubit i kvalitním nerezovým zařízením pro získávání a skladování medu, což je spolu s životními zkušenostmi zárukou kvalitního medu. Ne nadarmo se tak letošní Perla Zlínska dostala do jeho rukou!
Dalším členem o kterém je vhodné
se zmínit je přítel Košárek Josef z Hrobic. Také on letos prokázal svoje včelařské umění a schopnosti ziskem ocenění, a to dokonce v mezinárodním
hodnocení v polské Pszczynie, kde se
v silné konkurenci prosadil jeho pastovaný med. Ani jeho výsledek není náhodný, ale reprezentuje dlouhé životní
včelařské nadšení a sbírání zkušeností.
A nejen to. Pracuje ve včelařské organizaci, předává své bohaté zkušenosti
mládeži. Aktivně pracuje i na poli
mezinárodních včelařských kontaktů.
Žádná včelařská výstava ho nenechá
klidným, na každé aktivně pomáhá
s propagací včelařství. Ani on nedělá
svým včeličkám hanbu v napodobování jejich píle a pracovitosti.
Budiž jejich úspěchy povzbuzením
i pro ostatní členy naší organizace
v prezentaci včelařské práce.
Dubovský Miroslav,
místopředseda ZO ČSV Slušovice

otec Emil
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V sobotu 22. září 2012 dopoledne se konala v obřadní síni
MěÚ oslava 60 let společného manželského života –
DIAMANTOVÉ SVATBY
manželů Jana a Marie Nábělkových ze Slušovic.
Starosta města Ing. Petr Hradecký poděkoval manželům za
jejich příkladný manželský život a do dalších let popřál
manželům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

O pár dnů později – 27. září 2012 u příležitosti
50 let společného manželského života
navštívili představitelé města manžely
Zdeňku a Františka Kobylíkovy ze Slušovic,
aby jim ke ZLATÉ SVATBĚ popřáli do dalších společných let
především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Také jim poděkovali za jejich příkladný manželský život.

Poděkování

❦❦❦
VZPOMÍNKA
Dne 29. listopadu 2012 by se dožil
100 let pan učitel Jan KEPRT.
Učil ve Slušovicích.
V modlitbách s vděčností
vzpomínají děti s rodinami.

Setkání seniorů
Dne 6. prosince se uskutečnilo tradiční setkání seniorů nad 65 let.
Tentokrát jsme již mohli naše starší
spoluobčany přivítat v prostorách nové sokolovny s knihovnou ve Slušovicích.
Podle ohlasů se celá akce, k jejich
i naší spokojenosti, vydařila.

Děkujeme panu starostovi Ing. Petru
Hradeckému a matrikářce paní Jarmile
Holíkové za uspořádání pěkného obřadu
a za dárky při oslavě 60 let společného
života – diamantové svatby.
Poděkování patří také účinkujícím paní Kovaříkové, Pšenčíkové, Murčekové
a dětem z mateřské školy.
manželé Nábělkovi s rodinou

Společenská
kronika
• Jubilanti

Františka Lexová

ŘÍJEN 2012
91 let

Milan Julina
František Vala
Ferdinand Matějčný

LISTOPAD 2012
85 let
75 let
70 let

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s dcerou, sestrou, maminkou Taťánou
Matiovou na její poslední cestě.
maminka, sestry,
dcery a kamarádka Eva

Vladimír Červenka
Anna Sousedíková
Ferdinand Schreiber

PROSINEC 2012
70 let
75 let
75 let

Zvláštní poděkování chceme vyjádřit
paní Janě Černotové za to, že při nás
stála v době pro nás nejtěžší.
Děkujeme za morální a psychickou
oporu, kterou nám poskytla v tak tragické chvíli pro naši rodinu.

• Narození
Gabriel Davidoff
Filip Horák
Amálie Březíková
Lukáš Pečiva

Poděkování

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

Šťastným rodičům blahopřejeme
a všem přejeme hodně zdraví a štěstí!
• Úmrtí
Lubomír Smetka
Jarmila Trunkátová
Ludmila Klemšová
Miroslav Hlaváč
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
•Sňatek uzavřeli
Michal Janů a Vendula Fotterová
Tomáš Skácil a Alžběta Palková
Tomáš Janíček a Markéta Soldánová
Marek Divilek a Hana Hubáčková
Peter Konkoľ a Renáta Trunkátová
Antonín Novotný
a Stanislava Urbancová
Zdeněk Plišťák a Miroslava Hlaváčová
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
Matrikářka
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provodu andělů a čertů. O občerstvení
na této akci se staral Klub rodičů a zaměstnanci školní jídelny. Velké poděkování za pořádání patří zejména pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům školy, ZUŠ pod vedením pana
Rafaje, Klubu rodičů a městu Slušovice.
Největší dík si zaslouží naši nejmenší,
kteří si připravili svá vystoupení, výrobky a vyzdobili stromek.

Žáci rozsvítili vánoční strom
Ve čtvrtek 6. 12. 2012 se konalo
rozsvícení vánočního stromku u Základní školy ve Slušovicích.
Všichni příchozí měli možnost slyšet
živě hrané koledy v podání Dana Rafaje
a bratrů Michálkových. V 16 hodin začal program, ve kterém se představily
děti ze školní družiny a také žáci základní umělecké školy. Po setmění pak žáci
sborově odpočítali poslední vteřiny
a na pokyn „stromečku rozsviť se” se
opravdu stromek rozzářil. Všichni měli
možnost zakoupit si výrobky s vánoční
tematikou, které vytvořili žáci slušovic-

ké školy se svými vyučujícími. K prodeji
byly výrobky z perníků, vánoční svícny,
adventní věnce a plno jiných drobností.
Mezi návštěvníky přišel i Mikuláš v do-

REZERVACE PROSTOR
NOVÉ SOKOLOVNY
Pokud si chcete rezervovat prostory
nové sokolovny pro nějakou kulturní
akci, kterou pořádáte, nebo také na
oslavy či svatby, volejte na tel. číslo
575 570 637 paní Martinu Semelovou.
Vyplní s vámi rezervační formulář
a domluví podmínky pronájmu.
Je možné si zamluvit jak hlavní
sál, tak balkon se salonkem nebo
zasedací místnost.

Zdobení stromku je u nás spjato s Vánocemi a adventem. Rád bych vám
popřál krásný adventní čas a příjemné
prožití vánočních svátků.
Rostislav Šarman

Pojezdová soutěž
Dne 20. října 2012 proběhla Pojezdová soutěž mladších a starších hasičů.
Tato soutěž probíhala obcemi Všemina, Neubuz, Slušovice, Trnava, Březová a vyhodnocení bylo na hřišti v obci
Veselá.
Starší žáci SDH Slušovice obsadili druhé místo, mladší žáci pak místo šesté.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
organizaci této soutěže, a Mikroregionu
Slušovicko za nákup pohárů na tuto
soutěž.
Jiří Fišnar st.
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