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Vánoční jarmark
Letos se již potřetí, v sobotu 27. listopadu 2010,
konal Vánoční jarmark. Více se dočtete na str. 5

Slovo starosty
Po šesti letech mám opět možnost oslovit vás ve funkci starosty města Slušovice.
Přiznám se, že tak činím rád, protože jsem byl vždy přesvědčen o tom, že práce ve
vedení města pro mě nabízí tu nejpřijatelnější formu veřejné správy. Slušovice si prošly v období kolem komunálních voleb, dá se snad říci, velmi bouřlivým obdobím. Už
počet kandidátek naznačoval, že výsledek voleb nebude takový, že by některé z kandidátek mohl přinést jednoznačné vítězství a snadné povolební vyjednávání. Situace
se navíc ještě zkomplikovala pár hodin po volbách, kdy dva zvolení zastupitelé přenechali svá místa v zastupitelstvu náhradníkům z vlastní kandidátky. Výsledek povolebního vyjednávání přinesl novou sestavu vedení města. Podle mého názoru nepřinesl nikomu vítězství. S klidným svědomím můžu prohlásit, že vedení města je nakonec složeno z těch zastupitelů, kteří byli zvoleni ve volbách a kteří od počátku vyjednávání prosazovali kombinaci zkušeností s novými názory. Vše jsme postavili na komunikaci bez zbytečného a komplikovaného taktizování.
dokončení na str. 2

Vedení města Slušovice
přeje
všem svým spoluobčanům
radostné a pokojné prožití
vánočních svátků
a hodně štěstí a zdraví
v nadcházejícím roce 2011.
***

Současně přijměte naše pozvání
K SILVESTROVSKÉMU
OHŇOSTROJI,
který se uskuteční o půlnoci
na náměstí ve Slušovicích.

Chceme udělat vše pro to, aby těsný
výsledek hlasování o obsazení vedení
města nebyl důvodem pro zablokování
konstruktivní práce celého zastupitelstva
ve prospěch města.
V současné době je hodně diskutován
souběh mých dvou funkcí starosty města a radního Zlínského kraje. Chtěl bych
vás ujistit, že platí to, co jsem slíbil na
ustavujícím zasedání. Na prvním místě
budu vykonávat funkci starosty. Je běžné, že někteří starostové měst a obcí
mají další funkce v kraji či jiných organizacích, a je na každém, aby zvolil takovou formu a takový rozsah, který mu
nebude bránit ve výkonu té nejdůležitější, a to ve vedení města či obce. Tak
bych také chtěl postupovat.
Ve vedení města jsme začali pracovat
téměř okamžitě, protože některé rozpracované projekty vyžadují dodržování
časového harmonogramu bez ohledu na
to, zda potřebujeme čas na seznámení
s novou funkcí nebo na vyřešení dosavadních zaměstnání.
V novém období vám chci nabídnout
spolupráci a nechám na vašem zvážení,
zda této nabídky využijete. Moji výzvu
směřuji ke spolupráci, která by vedla ke
zvýšení společenského dění ve městě,
ale hlavně k zapojení větší části obyvatel
Slušovic. Použiji příklad nedávného,
podle mého, velmi úspěšného vánočního jarmarku, který dává hned několik
možností jak zapojit naše slušovické organizace a spolky nebo i jednotlivce,
kteří mohou spolupracovat na přípravě
nebo se podílet aktivně na programu.
Myslím si, že toto by mohla být jedna
z cest jak odolávat dnešním náročným
podmínkám a všemožným tlakům na
každého z nás.
Vedení města vás šťastnějšími neučiní,
ale můžeme se alespoň pokusit vytvořit
příjemnější prostředí k životu v našem
městě. Moc bych si přál, aby se nám to
podařilo.
Petr Hradecký
starosta města

Poděkování
Děkujeme bývalému starostovi
Františkovi Pavelkovi a bývalé místostarostce Blance Lisovské za jejich
dlouhodobou práci ve funkcích ve
vedení města Slušovice a přejeme jim
hodně úspěchů v jejich dalším období. Připojujeme také poděkování
všem radním a zastupitelům, kteří již
nebyli zvoleni.
Nové vedení města Slušovice.

Ze zasedání rady města
• Rada města schválila složení hodnotící
komise k veřejné zakázce „Projektová
dokumentace pro stavbu ,Rekonstrukce
objektu bývalé sokolovny ve Slušovicích´
vč. autorského dozoru a inženýrské činnosti“.
• Rada města vzala na vědomí dosavadní složení komise pro záležitosti občanské a sociální, kulturní a sportovní komise a složení správní a dozorčí rady
Nadačního fondu Rozvoj dostihového
sportu ve Slušovicích. Nové složení bude
navrženo na základě nominací členů
zastupitelstva.
• Rada města schválila rozdělení kompetencí starosty a místostarosty.
• Rada města navrhne zastupitelstvu
konání silvestrovského ohňostroje na
náměstí ve Slušovicích v hodnotě 50 tis.
Kč, kterou bude nutné začlenit do rozpočtu v roce 2011.

• Rada města schválila žádost o pronájem části pozemku p.č. 1001/1 u bytového domu č.p. 546 za účelem postavení lešení a plochy pro sklad materiálu
s podmínkou uvedení okolí domu do
původního stavu, obzvláště odstranění
vyjetých kolejí na travnatých plochách.
• Rada města schválila prodloužení končících nájmů nájemníkům v bytových
domech č.p. 23, 197, 244 a 590 do 31.
prosince 2011.
• Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 4 000 Kč pro Římskokatolickou
farnost Slušovice na uspořádání adventního koncertu v neděli 5. 12. 2010.
• Rada města vzala na vědomí předložený přehled nájmů v bytových a nebytových prostorách města Slušovice.
• Rada města schválila nové podmínky
pronájmu restaurace na fotbalovém stadionu k 1. 1. 2011.

Ze zasedání zastupitelstva města
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Slušovice se
uskutečnilo 10. listopadu 2010.
Členové zastupitelstva pro volební období 2010 – 2014
Ing. Petr Hradecký (KDU-ČSL)
Mgr. Jindřich Elšík (SNK ZŠ Slušovice)
Ing. Radek Vraj (Sdr. občanů Slušovic)
Milan Kališ (SNK Živnostníci)
Leo Pavlík (SNK Prosperující Slušovice)
Blanka Lisovská (KDU-ČSL)
Petr Staroveský (Sport a kultura ve Sl.)
Ing. Soňa Nováková (ODS)
Rudolf Horák (SNK 2010)
MUDr. Dostalová Dagmar (ODS)
Karel Jarcovják (SNK Slušovjané)
Antonín Novák (ODS)
Ing. Jaroslav Pečiva (KDU-ČSL)
Miroslav Horák (Sbor dobrov. hasičů)
Ing. Miroslav Gargulák (SNK)
Před zahájením zasedáni bylo členům
zastupitelstva města předáno osvědčeni
o zvolení členem zastupitelstva obce.
Následovalo složení slibu a bylo zahájeno projednávání jednotlivých bodů programu.
• ZaMě schválilo zvolení jednoho uvolněného místostarosty.
• ZaMě schválilo zvolení pětičlenné rady
města.
• ZaMě v souladu s § 84 odst. 2, písm.
k) zákona o obcích určilo, že pro výkon
funkce starosty obce a místostarosty
obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
• Za Mě schválilo tajný způsob volby
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starosty, místostarosty a radních postupem uvedeným předsedajícím.
• ZaMě zvolilo starostou města Ing.
Petra Hradeckého.
• ZaMě zvolilo místostarostou města
Mgr. Jindřicha Elšíka.
• ZaMě zvolilo tři členy rady města - Ing.
Radka Vraje, Milana Kališe a Leo
Pavlíka.
• ZaMě zřídilo finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Složení finančního a kontrolního výboru
bylo odloženo na příští zasedání.
• Neuvolněným členům zastupitelstva
byla schválena měsíční odměna.
• ZaMě schválilo zástupcem města
Slušovice do Místní akční skupiny
Vizovicko a Slušovicko starostu města
Ing. Petra Hradeckého.
• ZaMě schválilo zástupcem města
Slušovice v dobrovolném svazku obcí –
Mikroregionu Slušovicko starostu města
Ing. Petra Hradeckého a druhým zástupcem místostarostu Mgr. Jindřicha Elšíka.
Ze zasedání zastupitelstva města
konaného 6. prosince 2010
• ZaMě schválilo návrh rady města na
zajištění chodu městského úřadu od
1. ledna 2011 v režimu rozpočtového
provizoria do doby schválení rozpočtu
města na rok 2011.
• ZaMě schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích.
Tato vyhláška byla oproti minulé vyhlášce rozšířena u poplatku z výherních
hracích přístrojů o poplatek za jiné tech-

nické herní zařízení povolené Ministerstvem financí a byla provedena nová
právní úprava odpovídající zákonům
platným od 1. 1. 2011.
• ZaMě schválilo členy finančního výboru: Ing. Soňa Nováková – předseda, Ing.
Jaroslav Pečiva a Blanka Lisovská – členové.
• ZaMě schválilo členy kontrolního výboru: Karel Jarcovják – předseda, Ing.
Miroslav Gargulák a JUDr. Ing. Michaela
Greplová – členové.
• ZaMě schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemky p.č. 66/1, 66/2 a 1481 v k.ú.
Slušovice od konce ulice Hřbitovní směrem na Trnavu pro E.ON za úplatu ve
výši 10 000 Kč.
• ZaMě schválilo konání silvestrovského
ohňostroje na náměstí ve Slušovicích
v hodnotě 30 000 Kč. Tato částka bude
začleněna do rozpočtu města na rok
2011.

Informace o investičních akcích města
• Nová fasáda a zateplení Mateřské školy Sluníčko
Počátkem letošních letních prázdnin byla zahájena realizace projektu „Zateplení
MŠ Sluníčko, Slušovice“. Na tuto akci obdrželo město Slušovice dotaci z Fondu
soudržnosti (EU) ve výši 1 189 530,80 Kč a dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 69 972,40 Kč. Celkové náklady projektu na uvedenou akci činily 2 041
296 Kč. Díky dotaci se může budova mateřské školy na Rovné ulici pyšnit novou
fasádou a zateplením. V listopadu pak byla akce uzavřena návštěvou ze Státního
fondu životního prostředí a sepsáním závěrečného protokolu s konstatováním, že
ze strany města nedošlo k žádnému chybnému rozhodnutí či financování.
• Příprava na opravu sokolovny
Na zasedání rady města dne 22. listopadu 2010 proběhlo otevírání obálek a následně jednání hodnotící komise k veřejné zakázce Projektová dokumentace pro
stavbu „Rekonstrukce objektu bývalé sokolovny ve Slušovicích“ vč. autorského dozoru a inženýrských sítí.
V řádné lhůtě stanovené pro podání nabídek bylo podáno celkem 8 nabídek. Na
základě výsledku hodnocení a zjištěného pořadí doporučila hodnotící komise Radě
města Slušovice, aby zakázka byla přidělena firmě Formica, s.r.o. Zlín, která měla
všechny náležitosti a byla posouzena jako ekonomicky nejvýhodnější a jejíž nabídková cena činila 495 000 Kč bez DPH.
• Úprava silničních příkopů

Rozdělení kompetencí
starosty a místostarosty
Předkládáme Vám informaci, jaké
kompetence spadají do činnosti starosty
a místostarosty, abyste při svém jednání
na úřadě věděli, na kterého představitele obce se můžete s Vašim problémem
obrátit.
Starosta
Rozpočet města
Investiční akce města
Komunální služby
Vodní hospodářství
Hasiči
Dotace
Výběrová řízení
Vedení krizového štábu
Odpady
Personální záležitosti
Majetko-právní záležitosti
Lesní hospodářství
Pozemky – prodej a podnájmy
Příprava obec. vyhlášek a nařízení rady
Místostarosta
Kabelová televize
Noviny
Kronika města
Nájmy nebyt. prostor a bytových prostor
Kultura a sport
Zájmové organizace
Vymáhání pohledávek
Knihovna a městské kulturní středisko
Hřbitov
Správa hmotného a nehm. majetku
města vč. inventarizace a jeho pojištění
Školství
Komise pro zál. občanské a sociální

V rámci údržby místních komunikací bylo na konci listopadu provedeno vyčištění
a obnovení odvodňovacích silničních příkopů. Cílem bylo odstranit přetékání vody
přes místní komunikace, které přináší problémy v zimním období. Jedná se o ulice
Hřbitovní ve směru Bílá hlína, ul. Sadová a lokalita u bývalé firmy Agroprint ve směru na Vizovice.
• Rekonstrukce ČOV ve Slušovicích v závěrečné fázi
Na začátku letošního roku se rozběhla rozsáhlá rekonstrukce ČOV ve Slušovicích.
Jak ve stavební, tak v technologické části.
Tato investice je v souladu s požadavky implementace směrnice Rady Evropy
č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod pro aglomerace s počtem obyvatel nad 2000.
Rekonstrukcí se mění především technologická koncepce čistírny. Dosavadní typ
čistírny na principu oběhové aktivace je přebudován na aktivaci s postupným tokem. Je to v současné době používaná technologie, doplněná oproti minulé verzi
o další, v současné době nezbytné, stavební a technologické prvky.
Na straně předčištění OV jsou to hrubé česle, vírový separátor a lapák štěrku, na
straně dočištění OV mikrosítový filtr k zachycení nežádoucích mikročástic před odtokem vyčištěné vody do vodního toku.
Protože je technologie vybavena nezbytným počtem měřících, kontrolních a regulačních prvků, je zde aplikován systém měření a regulace s řídícím počítačem.
V současné době je stavba po technické stránce před dokončením, a to v souladu
s harmonogramem prací. Dodělávají se venkovní úpravy (povrchy, dlažby, terén),
vnitřní úpravy a vybavení provozní budovy – sociálního zařízení, místnosti obsluhy,
strojovny, skladu apod. Z technologie zbývá dokompletovat a odzkoušet sekci přípravy a odvodnění kalu.
Podstatné je, že byla zprovozněna (v pátek 26. 11. 2010) také druhá biologická
linka, takže v tomto ohledu pracuje ČOV již na požadovanou kapacitu.

Zimní údržba komunikací
Jako každým rokem je v zimním období povinností města starat se o úklid
a údržbu místních komunikací a chodníků. V tomto období je nesprávným parkováním omezen průjezd techniky při zimní údržbě místních komunikací a také průjezd vozidel firmy, která provádí sběr odpadů (vývoz popelnic).
Prosíme Vás proto, abyste u rodinných domů svá vozidla parkovali na
svých pozemcích nebo v garážích či vjezdech a nebránili tak plynulému
a bezpečnému úklidu sněhu na komunikacích.
Všem ohleduplným řidičům děkujeme za respektování tohoto požadavku.
3

Adventní čas,
„čas radostného očekávání“

Milí přátelé,
opět zde máme vánoční dobu, na kterou jsme se připravovali v adventním
čase. Během adventu je cítit z liturgických textů (jsou různé a čtou se při bohoslužbách během celé adventní doby) jednak velkou tesknotu po příchodu zachránce „Spasitele“ a také výzvy, jak se na příchod „TOHO“, kdo vše změní,
mají lidé připravit. Jsou zde výrazné osobnosti, které přinášejí výzvy k obnově.
Především je to prorok Izaiáš, kterého v určitých situacích cituje i Jan Křtitel,
a také je zde samotná maminka Spasitele, Panna Maria, která příchod svého
Syna očekává bezprostředně jako každá maminka na tomto světě. V tom očekávání je však velký rozdíl mezi námi a ní, protože Maria ví ze setkání s archandělem Gabrielem o tajemném počátku lidského života a věčném trvání svého
Syna. My to prožíváme svou vírou.
Adventní doba má připravit naše srdce ke správnému slavení narozenin
Božího Syna. O vánočních svátcích tedy můžeme prožívat krásu příchodu nového člověka na tento svět. Je to přece velká radost. Vždyť z narození dítěte se
radují především nejbližší příbuzní. Tato radost se prodlužuje pokaždé, když
oslavujeme narozeniny našich blízkých. Oslavy narozenin Pána Ježíše, však prožívají všichni křesťané, protože se cítíme být bratry a sestrami Božího Syna kvůli daru, který jsme dostali ve svátosti křtu.
Přeji Vám všem, ať již jste se připravovali na vánoční svátky opravdovou touhou být lepšími na základě výzev Božího slova a nebo také přemýšlením o tom,
jak druhým udělat opravdovou radost, abyste celé svátky prožili v pravé radosti a lásce ke svým bližním. Také přeji, aby letošní Vánoce každého z Vás přiblížily o kousek blíže k onomu tajemství, které je darem pro každého z nás. Protože
tím, že se Syn Boží stává člověkem, celé lidstvo, a tedy i každý z nás, má k Bohu
velmi blízko. K tomu mohou přispět i dary, kterými se navzájem děláme radost.
Ať prohloubíme hezké vztahy k sobě navzájem a také prohloubíme vztah k našemu Pánu Ježíši, který se nám zjevuje v Betlémě jako bezbranné Děťátko,
k tomu ze srdce všem žehná
otec Emil.

ANDĚLÉ JSOU V NÁS...
ZŠ Slušovice uspořádala předvánoční
projekt „Andělé jsou v nás“. Andělé tu
jsou a byli, avšak jen málokdy jsme si
jich všimli nebo si na ně vzpomněli. Ale
přitom jsou tak důležití. Jsou to naši
strážci, ochránci, učitelé, poradci, ale co
je důležitější, jsou to naši věrní přátelé
a kamarádi.
A tak jsme je nemohli opomenout ani
my. Tohoto úkolu se pod vedením paní
učitelky Jindřišky Čalové zhostil 6., 7.
a 8. ročník. Šestý ročník měl za úkol
nakreslit svého anděla, jak si jej představují, a tak se na obrázcích hemžili andílci
s hokejkami, při tanci nebo kreslení, no
prostě kdo co má rád. Sedmé třídy vypracovaly kresby svých andělů a zdárně
vytvořenou keramikou obohatily školní
výzdobu. Výtvarná výchova 8. tříd se
vyřádila na barevných kolážích.
dokončení na str. 12
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Doba adventní je tady. Patří k ní vůně
jehličí, sníh, vanilka, mihotání světýlek,
ale především rozzářené dětské oči.
Vánoce, nejkrásnější svátky v roce
trávíme nejraději v rodinném kruhu.
S Vánocemi i koncem roku je spojeno
množství místních či národních tradicí.
U nás je nejrozšířenějším zvykem zdobení vánočního stromečku, pod kterým na
Štědrý večer čekají dárky pro všechny
členy rodiny.
Žijeme na Valašsku, v dřívějších dobách nejchudobnějším kraji. Vraťme se
tedy alespoň o několik desetiletí zpátky
a poznejme vánoční zvyky této oblasti.
Jak trávili Valaši čas v době adventní,
přijde dětem do školní družiny přiblížit
pan Petr Sovják. Děti uslyší vyprávění
o Ondřejích, Barborkách, Mikuláších
a Lucinkách.
Jaká byla štědrovečerní večeře a dárky? To budou děti pořádně překvapené.
Už se těším na údiv v jejich očích.
Poznají, že hlavním smyslem Vánoc
nebylo nakupování drahých dárků, ale
vytvoření atmosféry naplněné láskou
a oslavou Kristova narození a především
dodržování pro nás už zcela neznámých
tradic.
K Vánocům neodmyslitelně patří koledy, tak si určitě zazpíváme ty, které patří
k našemu kraji. Slova koledy „Ten vánoční čas, dočkali jsme zas…“ určitě
vypovídají o radosti a pocitech dětí
i dospělých.
Příjemné prožití vánočních svátků ve
zdraví a okruhu svých nejbližších přejí
vychovatelky
a děti ŠD Slušovice.

Vánoční jarmark
Letos se již potřetí, podruhé pod záštitou dobrovolného svazku obcí – Mikroregionu Slušovicko,
v sobotu 27. listopadu 2010 konal Vánoční jarmark.
Probíhal v prostorách Městského kulturního střediska ve Slušovicích a v jeho
bezprostředním okolí. Už v pátek od rána panoval všude čilý ruch. Stavěly se
prodejní stánky, připravovala místnost
pro řemeslníky, zdobil stromeček.
Řemeslníci a prodejci se začali sjíždět
v sobotu po sedmé hodině ranní. Venku
začaly poletovat sněhové vločky, z reproduktorů bylo slyšet koledy a před
devátou se v dolní části, kde byly stánky
s občerstvením, začaly mísit vůně svařáku, vánočního punče, horké medoviny
a valašské slivovice s vůní smažených
bramboráků a pravé domácí zabijačky.
V horní části areálu a uvnitř kulturního
střediska měli prodejci svoje stánky naplněné krásným vánočním zbožím a šikovní řemeslníci začali předvádět svá
řemeslná díla. Celkem bylo na jarmarku
třicet různých stánků. Mohli jste vidět
pletení slaměných ozdob, výrobu vizovického pečiva, brousků a křiváků, ozdob z kukuřičného šustí. Perníkářky
s úžasně nazdobenými perníky nestačily
balit své výrobky. Kdo chtěl, nechal si
nazdobit baňky se jmény svých blízkých.
Děti si mohly vybrat krásné dřevěné
hračky, maminky zase spoustu vánočních ozdob, věnců, tři druhy keramiky
od místních výrobců nebo nádherné
šperky. Babičkám učarovaly bylinkové
čaje, olivové oleje nebo třeba dřevěné
vařečky či košíky. Tatínci zase neodolali
chutným sýrům. Své výrobky tu prodávala i školička z Neubuze a občanské
sdružení Hvězda z Malenovic.
Celý den bylo možno zhlédnout doprovodný program, ve kterém vystoupili:
Schola ze Hvozdné a ze Slušovic s vánočně laděnými písničkami, ZŠ z Neubuze s podzimně-zimním pásmem, ZŠ

z Veselé s babičkami z Domova důchodců z Lukova, čertovská taneční skupina
Kontrast Dance a slušovské mažoretky.
Celý den se mezi návštěvníky proplétal,
zpíval a na gajdy hrál neubuzský gajdoš
Petr Sovják. Štamprlku slivovice vám
nabídli ostratští zastupitelé v nových
krojích. Je potěšující, že celý program
zajistili místní amatérští umělci, a to
pouze za sladkou odměnu a velký
aplaus.
Kolem poledne byl největší nával
u občerstvení. Libé vůně vyvolaly
u všech návštěvníků chuť na všechny
dobroty, které se nabízely. Někdo si dal
bramborák, jiný trdelník, ale nikdo neodolal tradiční zabijačce – ovárku, tlačence, či pečenému masíčku (ještě teď si mi
sbíhají sliny!). Sladkou tečkou za obědem byly trnavské či veselské vdolečky
s horkým svařákem.
Návštěvnost byla opravdu velká. Lidé
si nakoupili vánoční dárky, pokochali se

krásou lidové tvořivosti, potěšili se pěkným programem a hlavně potkali spoustu svých kamarádů a známých, zastavili
se, pozdravili, poklábosili. Potkali také
své nové starosty, místostarosty a zastupitele při nějaké činnosti – při přípravě
zabijačky, u stánku, kde Vám uvařili čaj
či kávu, nabídli koláček nebo slivovičku.
To byl také účel tohoto setkání. Zastavit
se v každodenním shonu, zapomenout
na problémy a starosti a pěkně v klidu
a pohodě zahájit advent, nejkrásnější
část roku, kdy se připravujeme na oslavu
Vánoc, svátků rodiny a lásky.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem,
kdo se podíleli na zdárném průběhu celého jarmarku. Zástupcům obcí Mikroregionu Slušovicko, hasičům ze Slušovic
a z Neubuze, Službám města Slušovice
a všem, kdo připravovali doprovodný
program a vystupovali v něm.
Za Mikroregion Slušovicko
Renata Zábojníková

BYTOVÝ TEXTIL A PRÁDLO

POLÁŠEK
Stříbrná SO+NE
8 – 11 hodin
Zlatá SO+NE
8 – 11 hodin
Ve všední dny otevřeno
od 8 do 17 hodin.
O vánočních svátcích
a 31. 12. 2010
zavřeno.
PŘEJEME VŠEM
KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY.
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Policie ČR varuje
Senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin osob jak majetkovou
trestnou činností, tak násilnou trestnou činností. Starší lidé, lidé se zdravotními handicapy, lidé důvěřiví, lidé žijící osamoceně a slabé ženy se často
stávají obětí podvodníků a zlodějů, kteří se pod různými záminkami dostávají do jejich blízkosti a velmi často přímo do jejich obydlí. Podvodem nebo
krádeží je připraví mnohdy o celoživotní úspory.
Pachatelé si také ve velké míře tipují oběti v místech s větší koncentrací osob –
nákupní střediska, zdravotnická zařízení. Dále si své oběti vybírají v původní zástavbě nebo vesnicích.
Také evidujeme případy, kdy poškozený je nejprve kontaktován telefonicky (na
pevnou linku), pachatel se mu nepředstaví a s poškozeným hovoří žoviálně „ty mne
nepoznáváš?“ Pokud pachatele senior osloví nějakým jménem, tak poté vystupuje
pod jménem, kterým ho poškozený oslovil.
Pachatelé si vybírají oběti podle telefonního seznamu, zaměřují se na jména dnes
již méně obvyklá (Anna, Anežka, Božena, Josefa aj.). Další legendu používají převážně ženy, které se vydávají za pracovnice sociálních služeb či důchodového pojištění.
NA ZÁVĚR PÁR PREVENTIVNÍCH RAD:
- Nikdy neotvírejte dveře, když nevíte, kdo je za nimi. Do bytu vpusťte pouze ty,
které dobře znáte. Pokud vás někdo oslovil jménem, neznamená to, že vás zná.
Mohl si to například přečíst na štítku u dveří.
- Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle nebo v mužském rodu,
zvláště v případě, že v bytě žije sama žena.
- Mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo na dobře viditelném
místě.
- Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte v přízemním bytě nebo rodinném domku, nezapomínejte zavírat okna a to i v případě, že jdete jen nakoupit.
- Byt zavírejte a zamykejte, i když jedete třeba jen k sousedce, do sklepa nebo
s odpadky.
- Čekáte-li příchod cizího člověka, např. osobu reagující na váš inzerát, požádejte
někoho z blízkých nebo přátel, aby byl s vámi doma.
- Nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě
levné zboží. Většinou toto zboží koupíte podstatně levněji v kterémkoli supermarketu.
- Neplaťte za nikoho dluhy či pohledávky bez předchozí ověření.
- Vracení záloh za služby (voda, elektřina, plyn, daně) se nevyplácí v hotovosti.
- Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží vaše dveře jen
pootevřené, a tak můžete některé věci vyřídit bezpečněji.
- Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce vždy odděleně. Noste
s sebou jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete. Peněženku uložte na dno kabelky.
- Kabelku nenoste na rameně, ale zavěšenou přes loket, máte ji tak pod kontrolou. V nákupních centrech kabelku neodkládejte do vozíku ani do police, když si
prohlížíte zboží.
- Vyhýbejte se návalům lidí a tlačenicím, okradení může v těchto případech proběhnout téměř bez povšimnutí.
- Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota pomocníka může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho
obydlí a tam vás okradl.
Máte-li podezření, že se děje cokoliv divného, zavolejte okamžitě na linku Policie
ČR 158.

KONTAKT NA POLICII VIZOVICE
974 662 604 – pevná linka
V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI VOLEJTE LINKU 158
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Klub maminek
Od září začal opět po prázdninové
přestávce fungovat za podpory Centra
pro rodinu Zlín, o.s., Klub dětí a maminek ve Slušovicích.
Za pouhé dva roky své činnosti vešel
klub do povědomí většiny maminek
z našeho města i blízkého okolí.
Náplní tohoto klubu je rozvoj tvořivosti, vynalézavosti, vnímání a herní činnosti, vedoucí k rozvoji intelektových předpokladů dětí. Další aktivitou je pořádání
besed a setkání s nejrůznějšími specialisty a odborníky z oblasti dětské psychologie, výživy, životního stylu a podobných oborů. Většinou se tak děje formou
přednášky a následné diskuse s maminkami. Činnost klubu zajišťují dvě vedoucí
a samy maminky pomáhají organizovat
život klubu, vedou některé schůzky, připravují přednášky, hrají s dětmi hry
a dodávají tipy pro návštěvy nejrůznějších míst.
V letošním roce jsme mimo jiné absolvovali výlety do Zoo Lešná, divadelní
festival „Hvozdenský měšec“, procházky
do přírody nebo třeba lampionový průvod pořádaný za podpory ASPV a SDH
Slušovice.
Letos poprvé jsme uspořádali bazárek
s dětským a dámským zbožím.
V prosinci nás čeká plavání v Nekky
clubu a zábavní park Galaxie ve Zlíně.
Mikulášská nadílka nebo adventní
průvody dětí s lucerničkami zakončené
mší svatou v kostele se staly taktéž tradicí.
Za snahu a pomoc bych chtěla poděkovat všem maminkám, které se podílejí
na chodu našeho klubu, dále bych chtěla poděkovat otci Emilovi za poskytnuté
prostory a podporu. Díky patří také městu Slušovice, které bude, jak doufám,
i v novém složení podporovat nejen klub
dětí a maminek, ale i kulturní život
v našem městě.
Tímto bych chtěla pozvat všechny
maminky mezi nás do herničky v prostorách farního úřadu a připomenout, že
klub je otevřený všem rodičům a dětem
bez omezení věku. Jen pro připomenutí
– scházíme se pravidelně každé úterý a středu od 9.00 do 11.30 hod.
Přijďte mezi nás.
Za klub maminek Míša Kužílková

(NEJEN)

Naše slušovská hvězda

PRO DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY

– herečka Městského divadla ve Zlíně EVA DAŇKOVÁ

Nevíte, co s dlouhými zimními večery?
Přijďte si pro knihy do městské knihovny.
Velký výběr knih, průběžně jsou doplňovány knihy nové (přibližně 600-650
knih ročně). Beletrie, naučná literatura,
knihy pro děti. Pokud rádi tvoříte, je zde
také množství knih a časopisů výtvarných technik.

Chtěla bych Slušovjanům, hlavně rodákům, nebo těm, kteří tu žijí již delší dobu
– jaká hvězda zlínského divadla je Eva Daňková, rodačka ze Slušovic a nejméně 30
let tu žila.

POPLATKY mírné:
Dospělí: 50 Kč
Studenti, důchodci do 70 let: 30 Kč
(od 70 let zdarma)
Děti: 20 Kč
Poplatek platí na rok (ne kalendářní,
ale rok od registrace – tzn., že pokud se
zaregistrujete 14. 12. 2010, členství budete mít zaplaceno do 14. 12. 2011).
Knihy se půjčují na 1 měsíc. Když je do
té doby nestihnete přečíst, je možné
lhůtu prodloužit o další měsíc, pokud je
nikdo nebude mít rezervované.
PŮJČOVNÍ DOBA:
PO:
ÚT:
ST:
ČT:
PÁ:

13 - 18 h
14 - 18 h
zavřeno
9 - 11 h 13 - 17 h
9 - 11 h

Ve dnech 20. – 31. 12. bude městská
knihovna zavřena. Přijďte si knihy na
vánoční svátky vypůjčit včas. Do oběhu
bylo dáno množství nových knih.
Těším se na Vaši návštěvu.
Jana Kapustová,
Městská knihovna ve Slušovicích

Eva Daňková byla již několikrát oceněna jako nejlepší herečka Městského divadla ve Zlíně. Já jsem ji obdivovala již ve
hře Tramvaj ze stanice touha a to je již
pěkně dlouho. Výborná byla také v Roku
na vsi. V loňském roce byla vynikající ve
hře Fridy Kahlo. Ale úplně mě oslnila
v pátek 17. září na veřejné generálce hry
Věc Makropulos. Sobotní premiéra není
pro ty ze Slušovic, kteří nemají auto
možná.
Sobotní premiéra byla na zahájení
nové sezony Městského divadla Zlín.
Věřím, že s novým vedením divadla bude vše lepší, tak jak to bývalo dříve.
A nové vedení nemohlo vybrat lepší zahájení než hru Karla Čapka Věc
Makropulos, kde je naše Eva Daňková
představitelka hlavní role opravdu skvělá
(jako ostatně vždy když hraje). Ale celé
představení i scéna, kostýmy, režisér
i ostatní herci. I děj je velmi zajímavý.
Eva představuje slavnou operní zpěvačku Emilii Marty, je na scéně pořád – je to
velmi náročná úloha.
„Odhalte tajemství nesmrtelnosti.“
„Kdo je ta tajemná žena, která se chce
mermomocí vyznat v soudní při mezi
Albertem Gregorem a Jaroslavem
Prusem, v soudní při sporu o panství
Loukov?“

„Proč má tato záhadná žena zájem
poskytnout v této věci nečekaně nové
informace?“
„Neskrývá se za její aktivitou ještě něco podstatnějšího?“
Tyto a další otázky si divák klade, když
sleduje počínání zpěvačky Emilie Marty
v konverzační-detektivní komedii Věc
Makropulos. V komedii, která má nakonec překvapivé vyústění, když se příčiny
jednání Emilie Marty začnou postupně
odhalovat.
Určitě by bylo zajímavé shlédnout
i operu Leoše Janáčka Věc Makropulos
napsanou podle libreta Karla Čapka.
A teď si musím postesknout - s bývalým ředitelem Sobkem skončily operní
představení v Městském divadle. Až poslední dva roky se hrála opera, ale jen
jednou za rok. Dříve to bylo několikrát
za rok – jezdila Olomouc, Opava (kde
zpívala zase Slušovjanka Hana Hradilová).
Myslím, že krajské město by mělo mít
i operní představení a Olomouc nebo
Opava by k nám zase ráda jezdila.
Ale k Věci Makropulos - běžte se do
divadla na naši Evu podívat. Přeji jí další
tak výborné role. A divadlu - s takovým
skvělým začátkem ať má co nejvíc diváků!
Věra Manďáková

Klubová výstava jezevčíků
Naši myslivci z mysliveckého sdružení Březina-Slušovice spolu s jihomoravskou pobočkou Klubu chovatelů jezevčíků
uspořádali dne 1. srpna 2010 klubovou výstavu jezevčíků v areálu fotbalového hřiště na Březové.
Na této výstavě bylo možno vidět téměř 150 jezevčíků nejen z České republiky, ale i zahraničí. Vystavovaní jezevčíci
byli děleni dle jednotlivých standardů do
9 rázů. A to velikosti standardní, trpasličí a králičí. Jezevčicí se ještě dělí podle
osrstění na drsnosrsté, dlouhosrsté
a krátkosrsté.
Ráno, na začátku výstavy všechny zaskočila ranní hustá mlha, která naštěstí
brzy pominula. Po úvodních projevech
představitelů sboru rozhodčích, zástupců okresního mysliveckého spolku Zlín,
předsedy mysliveckého sdružení BřezinaSlušovice a zástupce regionu Slušovicko
začala samotná výstava.
Během výstavy byli psi posuzováni
zkušenými rozhodčími, kteří posuzovali
přísně, ale spravedlivě. Vždyť vítězem
výstavy může být jen ten nejlepší jezevčík, který nemá exteriérové vady vyřazující tohoto jedince z chovu, a co nejvíce

odpovídá předepsaným standardům pro
jezevčíky. Dle přísného posouzení jezevčíků byl vybrán nejlepším mladým jedincem drsnosrstý standardní jezevčík Frank
v. Rauhenstein majitele pana Dietera
Engela z Německa. Tento pes dostal
pohár věnovaný mysliveckým sdružením
Březina Slušovice. Celkovým vítězem vý7

stavy se stala fenka dlouhosrstého standardního jezevčíka Corry Amery majitelky paní Anny Spalové, která obdržela
pohár pro celkového vítěze výstavy od
předsedy Mikroreginou Slušovicko pana
Ing. Františka Pavelky.
Výstava byla organizačně velmi dobře
připravena, na čemž měli zásluhu členové mysliveckého sdružení Březina
Slušovice, zejména pánové Zdeněk
Jakuba starší a mladší a rovněž členové
klubu chovatelů jezevčíků. Ze strany našich myslivců bylo připraveno i výborné
občerstvení a celé zázemí výstavy.
Zároveň bych chtěl i poděkovat všem
sponzorům, kteří se na této náročné
akci podíleli. Věřím, že se podobná akce
bude v budoucnu opakovat a naši myslivci podobnou akcí seznámí širokou veřejnost s tím, v čem má kynologie své
kouzlo.
Nim

Jeřáb popelavý - opeřený tanečník
Již od nepaměti jsou jeřábi milováni
pro svou eleganci a krásu, obdivováni
pro svůj starobylý původ, působivou
velikost či náročné tahy na obrovské
vzdálenosti. Jsou opravdovými tanečními mistry ptačí říše a uctívanými symboly štěstí, věčné lásky, dlouhého života
či míru.
Desítky let jsem si přál potkat v přírodě
tohoto tajemného zástupce naší ptačí říše.
Od svých kolegů-ornitologů jsem mnohokrát slýchával vyprávění o jeho tahu přes
východní Slovensko a Maďarsko. Pevně
jsem ale věřil, že se jednou s tímto nádherným a majestátným ptákem potkám i já
a budu moci pozorovat tento klenot v
přírodě. A vůbec jsem netušil, že se někdy
s tímto ptákem setkám i v České republice.
U nás se totiž tento druh už dlouhou dobu
nevyskytoval a prastaré tahové koridory
svými trasami míjejí naše území.
Před mnoha lety jsem prováděl průzkum
motýlů v Norsku. Východně od města
Hamaru se nacházejí rozsáhlá rašeliniště.
Hned první ráno jsem na zkoumané lokalitě uslyšel charakteristické a nezaměnitelné
troubivé zvuky. Nebylo pochyb, že se jedná o jeřába popelavého. Bohužel mi nebylo dopřáno ptáky spatřit, ačkoliv se ozývali každé ráno. Prostě vždy tajemně unikali
a zůstávali ukryti.
Teprve na počátku 80. let 20. století se
u nás po dlouhé době tito nádherní opeřenci znovu objevili a následně i zahnízdili.
Mému zraku a sluchu však stále unikali.
V loňské a letošním roce jsem prováděl
průzkum motýlů ve vojenských lesích u Mimoně, nedaleko od známého Máchova
jezera. Tato oblast byla celých čtyřicet let
nepřístupná, neboť zde sídlila „bratrská“
sovětská armáda. Možná právě proto se
zde zachovala fantastická příroda a také
její obyvatelé.
V polovině srpna loňského roku jsme se
chystali k nočnímu lovu motýlů na severovýchodní straně Břehyňského rybníka.
Pomalu se stmívá a náhle se nedaleko od
nás ozývá zvláštní troubení, ale jen krátké.
Můj kolega okamžitě poznamenává:
„Husa“! Ihned mi připomněl známý tajemný hlas, který jsem slýchával v rašeliništích
u Hamaru v Norsku. A použil jsem známé
české přísloví: „Aby tě husa kopla,“ a jen
jsem dodal, že se jedná o hlas jeřába popelavého. Celý večer jsem pak čekal, zda
se tento tajemný pták ještě ozve, bohužel,
byl klid. Zase zvítězil opeřenec, ale já jsem
konečně uslyšel hlas tohoto skvostu v České republice.
Počátkem letošního července přijíždíme
kvečeru s kolegou na stejné místo na severovýchodní část Břehyňského rybníka.
Místo je nesmírně zachovalé, a proto také
chráněné. Obrovská plocha rybníka v této
části je pokryta rákosovým porostem, který přechází v rašeliniště a následně v jehlič-

natý les. Po vystoupení z automobilu se
ozvalo zvláštní zatroubení, tak známé
z Norska. A několik metrů od nás vylétl pár
jeřábů popelavých. Konečně! Konečně
jsem na vlastní oči spatřil tohoto tajemného opeřence. Oba ptáci majestátným letem nízko nad zemí opouštěli místo, kde
jsme je bohužel vyrušili. Po krátké době
zapadli do hlubokých rákosin a už jsme je
nezahlédli. Malou satisfakcí byl orel mořský, který v těchto místech dobrou půlhodinu kroužil a snažil se lovit.
Koncem letošního října jsem s kolegy
prováděl další průzkum motýlů, tentokrát
v Maďarsku. Naším cílem byla oblast západně od městečka Várpalota, které se
nachází nedaleko od Székesfehérváru.
Nádherné místo a velmi zachovalá příroda.
Ihned po příjezdu na lokalitu jsme vyrazili
na odpolední průzkum denních motýlů.
Mimo jiné se zde vyskytuje žluťásek úzkolemý, který v České republice už dávno
vyhynul. Kupodivu jsme zastihli ještě několik krásných a vzácných jedinců. Jednalo se
o motýly už čtvrté generace, což ale v této
oblasti není zase až tak výjimečné. Daleko
více nás zaujalo něco jiného. Po chvilce
kolega oznamoval, že od severu táhne
velké hejno hus. Nijak jsem na toto sdělení
nereagoval a věnoval se průzkumu motýlů
a také rostlin. Po upozornění, že hejno je
už dobře viditelné, jsem zvedl svůj zrak
k obloze. Něco se mi však nezdálo.
Domnělé husy nekejhaly a měly štíhlá těla,
dlouhé krky a nohy. Naopak se ozvalo
charakteristické troubení. Nebylo pochyb,
jednalo se o velké hejno jeřábů popelavých. Celkem jsme napočítali více jak 60
jedinců. Jeřábi létají v klínovitých formacích a ozývají se nezaměnitelnými troubivými zvuky. Ještě nikdy jsem jeřáby neviděl
na tahu a naráz takové množství. Posadil
jsem se na skalku a začal fotografovat
ptáky. Pak už jsem jen s úžasem sledoval
jak se začali otáčet a snad půl hodiny kroužili na námi. Pak nabrali západní směr
a majestátně odletěli. Pravděpodobně
směrem k Neziderskému jezeru, které se
nachází na hranicích Maďarska a Rakouska.
Dlouho jsem je sledoval, než mi zmizeli
z obzoru. Byl to opravdu fantastický zážitek. Konečně jsem si letos splnil svůj dávný
sen. Vidět v přírodě jeřáby popelavé a to
dokonce i v České republice.
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Jeřábi popelaví patří k velkým ptákům,
kteří mají značné nároky na co nejméně
rušený životní prostor. Z tohoto důvodu
jsou ve střední Evropě již jen malé zbytky
z původních populací těchto ptáků. V ČR
se vyskytuje na několika málo místech
v současné době asi 30 párů těchto nádherných ptáků.
Jeřábi popelaví žijí v rozlehlejších mokřadech a rašeliništích, zamokřených bažinatých loukách, nebo ve světlých lužních lesích. Žijí skrytě, jsou plaší, ostražití a citliví
na jakékoliv rušení. Co je však vždy jistojistě prozradí, je jejich silné, na kilometry
daleko slyšitelné a s ničím nezaměnitelné
volání, nebo spíše troubení.V době tahu je
vídáme i na polích, loukách a pastvinách.
Při svých migračních tazích přelétají jeřábi
moře, pouště i vysoká pohoří a překonávají obrovské vzdálenosti. Tyto cesty jsou
nebezpečné a vyčerpávající. Táhnou i v tisícihlavých hejnech, vždy dokonale seřazeni v typických klínových formacích. Hlasitě
troubí, což jim pomáhá udržovat se pohromadě. Jeřábi dokáží létat ve výškách až 10
000 metrů, tedy v letových koridorech
dopravních letadel. V České republice bohužel nemůžeme být svědky této úchvatné
podívané, neboť prastaré tahové koridory
svými trasami míjejí naše území. Podle zeměpisné polohy hnízdiště přezimují jeřábi
ve Španělsku, severní Africe, Turecku, Izraeli, Iráku, Iránu, severní Indii, Vietnamu,
Thajsku nebo Číně.
Jeřáb popelavý je známý především díky
svému svéráznému „tančení“. Někdy tancují pouze jednotlivé páry, ale mnohem
častěji se na tomto chování podílí celé
hejno. Ptáci do široka roztahují křídla, vyskakují do vzduchu a hluboce se uklánějí.
Někdy podupávají nohama, zvedají ze země peří, kamínky nebo trsy trávy a vyhazují je do vzduchu.
Krása jeřábů a jejich velkolepé námluvní
tance člověka odedávna fascinovaly.
V řecké mytologii byl jeřáb symbolem bdělosti a opatrnosti a byl považován za „ptáka štěstí“. V Číně symbolizoval dlouhý život, moudrost, věk a vztah mezi otcem
a synem. V Japonsku je jeřáb symbolem
štěstí a dlouhověkosti. V heraldice je jeřáb
symbolem péče a ostražitosti. V poezii je
jeřáb symbolem něčeho „vznešeného“
v přírodě.
Vladimír Bělín

Sníh se sype potichoučku
na dům, na dvůr, na kočku …
Sníh se sype jako cukr
na mandlovou vánočku.
Začla tichá bílá noc –
už je pár dní do Vánoc.

Moji milí věrní čtenáři,
kouzelný podzim se s námi rozloučil
posledními barevnými trumfy a hýřivé
barvy, kterými nás příroda udivovala, se
pomalu vytrácejí pod bělostným pápěřím prvních sněhových vloček. Poznání,
že dny jsou stále kratší a země se zahaluje do temného roucha dlouhých nocí,
dává tušit příchod bělostného období zimy. Nastává čas, kdy si zkřehlými prsty
zapínáme i ten poslední knoflík na kabátě...
Můžeme tuto dobu před Vánocemi
pojmenovat a chápat jakkoli. Ale vždycky to byl a bude čas adventní. I když jeho podstata vychází z křesťanské filozofie a znamená čas, kdy se věřící lid připravoval hlubokým rozjímáním a dodržováním půstu na příchod Spasitele,
podoba dnešního adventu pro většinu
z nás postrádá náboženský smysl. Je
spjata především s tradicí mikulášské
nadílky, rozsvěcováním vánočních stromů na náměstích a hlavně s prodejními
akcemi a trhy předhánějícími se v široké
nabídce nejrůznějšího zboží. Někde jsem
četla pěkné přirovnání. Křesťanský kalendář je prý jako krásný náhrdelník seskládaný z různých svátků. Některé korálky jsou drobné a nenápadné, jiné září
zelení jako třeba Velikonoce, jiné různobarevně kvetou jako letnice, ale svým
leskem a třpytem drahého kamene se
odlišují Vánoce. Ano, Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v roce. Jsou však i tací, pro které tento pojem symbolizuje
bláznivý shon plný uklízení, nakupování,
vaření a pečení, nervozitu a stres při
honbě za neúžasnějšími a nejdražšími
dárky… Však už to znáte a můj nesouhlas s takovým průběhem jistě s napětím
očekáváte, protože si to žádný rok neodpustím. Tito lidé ale nemohou nikdy
zažít opravdovou vánoční radost. V jejich životě je pravý význam Vánoc zasouván za okázalost dárků, množství cukroví a jídla. A i když se oprostíme od
křesťanského pojetí těchto svátků, musíme připustit, že Vánoce mají zcela jinou
úlohu, ale ta se nám už jaksi vytrácí
z povědomí. Je to čas k radosti, čas
k veselí, čas ke štěstí. Čas být spolu
s pocitem bezpečí, čas na obdarovávání
nejen dárky, ale i kouskem lásky, která
sídlí v našich srdcích. Stěžujeme si, jak je
dnešní mládež citově prázdná. Nenaučí
se však cítit a citově prožívat, když jí to
neukážeme a neumožníme. Využijme

proto adventního a vánočního času se
všemi jeho tradicemi k tomu, abychom
učili děti hluboce vnímat jednotu a společenství mezi sebou navzájem, ale třeba i s přírodou. Sdílejme společně radost, optimismus, najděme si čas jeden
na druhého, nespěchejme. Vánoce jsou
opředeny zvláštním kouzlem. To kouzlo
však nespočívá pouze v krásně nazdobeném stromečku a dárcích. Je to čas, kdy
máme k sobě mnohem blíž, máme víc
času pro své blízké a přátele. A své
kouzlo si uchovaly i v představách
a vzpomínkách nás dospělých. Vracíváme
se do míst našeho dětství, těšíme se
snad stejně jako naše děti, i když naše
radost není tak spontánní jako jejich.
Nechme se dětmi ovlivnit, strhnout
a prožívejme radost s nimi. Při vánočních přípravách, pečení, výrobě ozdob
a dárků, při hraní si s vánočními lidovými
zvyky a tradicemi nebo při „černé hodince“ se dá krásně povídat, vyprávět
a vzpomínat třeba na zážitky z našeho
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dětství. Hezké chvíle plné klidu a pohody dají našim dětem mnohem víc, než
hromada darů pod stromečkem. Nezapomeňme na to nejen v krásné době
adventní a o Vánocích, ale i ve dnech
všedních, které po nich zase přijdou.
A aspoň občas si najděme čas na takové
malé soukromé Vánoce, i když si ten
aktuální měsíc bude říkat třeba únor,
červen nebo listopad.
Mějte krásný adventní čas a radostné
Vánoce.
Jana Tománková
Louskáme vlašské oříšky,
co leží v misce na ovoce.
Pak schováme si skořápky,
budou z nich dobré kocábky
na Vánoce.
To dáme do nich zapálené svíčky
a přivřenými víčky
budem přihlížet,
kdo první v moři umyvadla
obepluje svět.

Netopýrovo okénko
V příštím roce se můžete těšit na částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011.
Toto zatmění je u nás viditelné v celém
svém průběhu od 8 h 6 min. do 10 h
57min. Maximální fáze nastane v 9 h 29
minut. Měsíc tentokrát zakryje Slunce
z horní strany, takže bude připomínat
lodičku. Pokud máte chuť podívat se na
maximální fázi, zajeďte si do Švédska
k Botnickému zálivu. U nás se možná
dočkáme jednoho z nejkrásnějších úkazů na obloze, kdy přes vrstvu zimních
mraků můžeme pozorovat zatmění
Slunce prostým okem. Osobně jsem
tento jev ještě neviděl, jen jsem o něm
četl. V každém případě si však přichystejte ochranné prostředky. Přeji všem
příjemný zážitek.
Další představení na obloze vás čeká
15. června, kdy budete mít možnost
pozorovat prakticky celé úplné zatmění
Měsíce.
Váš Netopýr

VÝSTAVA VÝROBKŮ
Z WALDÍKOVY TVOŘIVÉ DÍLNY
Ve dnech 2. – 13. 12. 2010 se
v Městské knihovně ve Slušovicích
konala výstava výrobků rodičů, dětí
a příznivců zodpovědné výchovy.
V rámci čtyř dílen Waldíkovy tvořivé
dílny 2010 se věnovali tvorbě rozličných postaviček z ovčího rouna, textilních dekorací apod.
Tyto dílny se konají ve waldorfské
MŠ ve Zlíně (www.harmonicka-vychova.cz).
Všechna díla vznikla z přírodních
materiálů a odpovídají zásadám waldorfské pedagogiky. Z popisek u výstavy a na webových stránkách MŠ jste se
mohli dozvědět více.

Světlo v duši – světlo v bytě
Betlémské světlo přivezou letos z Vídně skauti 11. prosince do Brna a odtud se 18. 12. rozletí do celé republiky. Když přijmeme toto světlo do našich
domovů, rozzáří se něco v naší duši.
Bohužel jedna svíčka nemůže prozářit
byt. V mnoha domácnostech se stmívá
s používáním úsporných zářivek stále víc
a víc. Stává se, že vejdete do místností,
rozsvítíte a čekáte, až se ráčí jednopaticová zářivka alespoň
trochu rozsvítit. To
ovšem většinou již
odcházíte. Je prokázané, že výrobci klamou zákazníky, protože v krátkém čase
ztrácí jednopaticové
zářivky 20 % jasu
a neznačkové výrobky dokonce 40 %!
Lidé jsou zklamaní ze
špatného osvětlení a
vzpomínají na staré
časy. „Za to může
Brusel!“ Podle směrnice 2005/35/EC platí
totiž zákaz výroby
klasických žárovek
Edisonova typu E27
s výkonem nad 65 W od 1. 10. 2010
a od 1. 10. 2012 to bude dokonce 7 W!
„To se budou prodávat nanejvýš žárovičky na vánoční stromeček a my budeme
žít ve tmě.“ Podobné výroky slyším velmi
často. Této situace využili prodejci a vyprodávají v naší zemi zastaralé výrobky.
Navíc ještě lidi straší výroky jako:
„Kupujte do zásoby, žárovky nebudou,
není za ně rovnocenná náhrada.“
Není to však pravda! Je za ně ekologická i ekonomická náhrada - halogenové žárovky!
Evropská unie nezakázala (nemá ani
stanovený termín zákazu) výrobu halogenových žárovek. Podle nařízení se
halogenové žárovky G9 budou prodávat
i po roce 2016 - stačí jen důsledně číst.
Ale jeden příklad ze života: Některé obchodní domy mají halogenové žárovky
s výkonem odpovídajícím klasické
100 W žárovce někde pod pultem
a musíte si o ně vyloženě požádat.
Přestože jsou v nabídce, má patrně obsluha pokyn nepropagovat je do doby,
než se vyprodají zastaralé typy. Hodně
nerad používám slovo západ, ale například ve Francii se s podobným přístupem
nesetkáte. Halogenové žárovky se závitem E27, tedy vhodné k přímé náhradě
za klasickou žárovku, jsou k dostání všude. Ve Zlíně jsem našel jen jednu prodejnu, která je vede v sortimentu, ale nabízí přednostně výrazně dražší světelné
zdroje, protože z nich mají vyšší tržby.
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Ve Slušovicích je situace ještě horší!
Tento typ zatím nevedou!
Úsporné zářivky však mimo to, že
špatně svítí, přinesly i ekologický problém s jejich likvidací, protože obsahují
jedovatou rtuť! Proto
se musí nákladně
sbírat a složitě recyklovat.
Halogenové žárovky dostaly své
jméno podle halového prvku jódu, který
není jedovatý, a proto odpadají problémy s jejich ekologickou likvidací!
Motoristé si bez
halogenových světel
vůbec nedovedou
představit život. Není
to však tak dávno, co
se první žárovky H4
objevily a na našich
silnicích. Tenkrát si
stěžovali na zavedení novinky řidiči, kteří měli auta vybavená klasickými žárovkami. Uplynulo několik let a klasické žárovky zmizely a nikdo nechce jejich návrat zpátky. Tak si to představuje i EU,
jenom se myšlenka špatně uvádí do praxe.
Automobilový průmysl je v čele pokroku. Dnes jsou automobily vybavované
diodovými denními světly (LED), potrvá
však ještě dlouho, než budou k použití
do domácností. Jednou ale jistě zvítězí.
Zatím však, když potřebujete v bytech
zdroj světla, který se často vypíná a svítí
krátkou dobu, nahraďte klasickou žárovku halogenovou se závitem E27 (na fotografii). Uspoříte 30 % energie a vydrží
svítit minimálně 2x déle. Já jsem, po
několika letech používání halogenových
žárovek v domácnosti, nenašel ani jediný důvod nakupovat dál klasické žárovky.
Rozhodl jsem se, že dvanácti čtenářům Slušovických novin nabídnu možnost seznámit se s halogenovými žárovkami osobně. Jediná podmínka je po
3 měsících odpovědět na dotaz, jak jsou
s novým zdrojem světla spokojeni a při
kladné odpovědi (o které jsem přesvědčený) budou ochotní dál šířit osvětu
mezi lidmi. Jsem si jistý, že společně najdeme cestu, jak vrátit světlo do našich
domovů, ušetřit a ještě se chovat ekologicky.
Váš Netopýr

Přehled bohoslužeb

Vydávání Slušovických novin

o vánočních svátcích a na Silvestra:
• Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích
Štědrý den, pátek 24. 12. 2010
22,00 hodin
První a druhý svátek vánoční 7,35 a 9,30 hodin
Sv. Silvestra
16,00 hodin
Římskokatolická farnost Slušovice
.: bohoslužby, aktuality, články, foto, video :.

Oznamujeme Vám, že od příštího roku začneme Slušovické noviny vydávat jako čtvrtletník. Přestože omezíme počet vydání, budeme se snažit,
abyste získali co nejvíce informací o tom, co se ve městě děje, buduje,
připravuje.
Upozorňujeme Vás, že aktuální informace o činnosti města pro Vás
zveřejňujeme na webových stránkách města www.slusovice.cz, v infokanále kabelové televize a také na vývěskách městského úřadu.

vše najdete na

www.farnostslusovice.cz
• Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně
- Jižních Svazích
Štědrý den, pátek 24. 12. 2010 8.00 mše svatá
16.00 dětská bohoslužba slova
+ předávání betlémského světla;
22.00 vánoční bohoslužba slova
Narození páně, sobota 25. 12. 2010
8.00, 10.00, 11.30 - mše svaté,
kostel je mimo bohoslužby otevřen
od 13.00 do 18.00 hodin.
Svaté rodiny, neděle 26. 12. 2010
8.00, 10.00, 11.30, 20.30 - mše svaté,
kostel je mimo bohoslužby otevřen
od 13.00 do 18.00 hodin.
Sv. Silvestra, pátek 31. 12. 2010
16.00 soukromá adorace
17.00 děkovná mše svatá
• Kostel Českobr. církve evangelické v Zádveřicích
Štědrý den, pátek 24. 12.2010
v 15.00 hodin
První svátek vánoční, sobota 25. 12. 2010
v 8.45 hodin
Druhý svátek vánoční, neděle 26. 12. 2010
v 8.45 hodin, v 10.00 hodin v Rakové
Silvestrovská bohoslužba, 31. 12. 2010
ve 14.00 hodin.
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Podzim ve znamení oslav výročí společného života
Letošní podzim byl skutečně bohatý na oslavy, které patří k těm nejkrásnějším
vzpomínkám jak pro rodinu, ve které se uskuteční, tak pro zástupce obce. Letošní
podzim byl skutečně bohatý na oslavy zlatých a diamantových svateb. Zástupci města poděkovali manželům za jejich příkladné společné soužití a popřáli jim do dalších
let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Dne 16. října 2010 oslavili zlatou svatbu – 50 let společného života manželé
Alois a Františka Škabrahovi.

Společenská
kronika
• Jubilanti

LISTOPAD 2010
Arnošt Manna
František Krajča
Jarmila Julinová
Alžběta Schreiberová
Marie Fotterová

70 let
70 let
85 let
80 let
85 let

PROSINEC 2010
Marie Švajdová
Emilie Bednaříková
Stanislav Vaculík

85 let
70 let
70 let

Srdečně blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

Dne 17. září 2010 oslavili zlatou svatbu - 50 let společného života manželé
Miloslav a Drahomíra Křivákovi.
Dne 6. listopadu 2010 oslavili diamantovou svatbu – 60 let společného života
manželé Milan a Jarmila Julinovi.

Dne 14. října 2010 slavili diamantovou svatbu - 60 let společného života
manželé Vladimír a Marie Daňkovi.

• Narození
Daniel Míček
Terezie Sovjáková
Vilém Ištvánek
Dominik Skoupilík
Karolína Ingrová
Tobiáš Oškera
David Čáp
Ella Christina Jonesová
Šťastným rodičům blahopřejeme
a zároveň všem přejeme
hodně zdraví a štěstí!
• Úmrtí
Alois Zapletal
Františka Polišenská
Antonín Oškera
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!
•Sňatek uzavřeli
Milan Macourek a Helena Kučerová
Miroslav Čech a Marie Skočovská
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
matrikářka
PODĚKOVÁNÍ

ANDĚLÉ JSOU V NÁS...
dokončení ze str. 4

Výtvarné činnosti nezůstaly pozadu a přispěly anděly z keramiky. Do projektu se
zapojili i žáci keramického kroužku. Ti vytvořili překrásné keramické plastiky andělů.
Nyní se škola hemží andílky a anděly všech velikostí, typů a barev. Tímto bychom Vás,
občany Slušovic, chtěli upozornit a poprositi: Neopomínejte svého andílka, bude Vám
za to vděčný!
Renáta Řeháková, 8.C, Foto: Pavel Šavara

Děkujeme MÚ Slušovice, především
bývalému panu starostovi, paní místostarostce a všem ostatním, kteří nám
připravili velmi pěknou oslavu 50letého
výročí společného života – zlaté svatby.
manželé Škabrahovi s rodinou
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme bývalému vedení města
Slušovice – panu Pavelkovi, paní Lisovské
a také paní Holíkové – za velmi krásnou
oslavu naší diamantové svatby.
Poděkování patří rovněž p. učitelkám
Kovaříkové a Pšenčíkové.
manželé Julinovi
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