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Kostelíků zvonky tklivé,
slavné zvony katedrál
zvěstují, že narodil se Ježíš
Kristus, tvorstva král.
Narození jeho hlásá anděl
s hvězdou na čele,
vánoční k vám zkazka letí
- svátky šťastné, veselé!

Moji milí věrní čtenáři, také už slyšíte to slavnostní vánoční vyzvánění? Se začínajícím adventem nejprve tichounké, s uplývajícím časem však stále silnější a vrcholící
v ten nejkrásnější den roku, den narození Ježíška? Každé narození dítěte je důvodem
k oslavě a to výše zmíněné slavíme každoročně, aniž by si mnozí z nás tento fakt
opravdu uvědomovali.
Dokončení na str. 6

Radostné a příjemné prožití svátků vánočních
a vše dobré do roku 2014 vám přeje
vedení města Slušovice.
Přijměte naše pozvání na tradiční silvestrovský ohňostroj
ohňostroj, který jsme pro
vás připravili o půlnoci tentokrát na sokolské zahradě ve Slušovicích.
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Slovo starosty
V závěru letošního roku jsou realizovány dva projekty města Slušovice,
které budou spolufinancovány z evropských fondů.
Jedná se o projekt „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany města Slušovice a obcí Kašava, Trnava a Všemina“
a jak z názvu vyplývá, jde o společný
projekt města se třemi dalšími obcemi, který řeší zlepšení protipovodňové
ochrany obcí na vodních tocích přitékajících ve Slušovicích do Dřevnice.
Hlavním cílem tohoto projektu je vybudovat systém měření hladin Trnávky,
Všeminky a Dřevnice a spojení tohoto
měření s elektronickým systémem,
který umožňuje operativně vydávat
varovná hlášení obyvatelům. Ve Slušovicích je součástí projektu instalace
nového městského rozhlasu a centrálního krizového stanoviště, které bude
napojeno na celostátní povodňový
portál. Celková investice tohoto projektu ve Slušovicích je ve výši 3 200
tisíc Kč a 90 % projektu by mělo být
kryto dotací z Operačního programu
životního prostředí.
Dalším projektem je „Rozšíření odděleného sběru odpadu ve městě Slušovice“, díky kterému bude pořízen
nový kontejnerový vůz (podrobnosti
viz článek obnova techniky) pro manipulaci a dopravu s odpady, nové konj yp
tejnery
pro třídění odpadů rozmístěné
ve městě a kompostéry, které budou
ob
rozdány obyvatelům
pro ukládání bioodpadů na zahradách. Celková investice tohoto projektu je necelých 6 milionů Kč a předpokládáme 90 % dotaci z Operačního programu životního
prostředí. Cílem tohoto projektu je
modernizace a rozšíření vybavení pro
nakládání s odpady ve městě, které
umožní rozšíření třídění odpadů.
Pokud budou možnosti tohoto projektu plnohodnotně využívány, je možno
předpokládat, že přispěje ke snížení
nákladů na likvidaci odpadu, což se
Dokončení na str. 2

Ze zasedání rady města

Slovo starosty
dokončení ze str. 1

může příznivě projevit ve finančním dopadu na každého občana ve výši poplatku za odpad.
Zastupitelstvo města na svém zářijovém zasedání schválilo odkup nemovitostí nad areálem sokolovny a sokolské
zahrady. Cílem tohoto nákupu bylo sjednocení vlastnictví všech ploch v této lokalitě do majetku města, tzn. sokolské
zahrady a přilehlých zelených ploch pod
a za hřbitovem. Záměrem vedení města
je zahájit projekt rekonstrukce celého
tohoto prostoru pro účely volnočasových aktivit našich občanů. Při zpracování studie na úpravu těchto ploch bude
současně zpracovávána studie rekonstrukce náměstí. Hlavním cílem tohoto
projektu je vytvořit příjemné prostředí
pro vás, pro občany, v nejfrekventovanější části našeho města, a současné
vytvoření příměstské zelené odpočinkové zóny. O průběhu přípravy tohoto
projektu chceme v co největší míře informovat občany a nabídnout jim možnost vstupovat aktivně do tohoto projektu svými názory a připomínkami.
Nejbližším záměrem, který máme připravený k realizaci, je úprava městského
kulturního střediska u hřbitova pro účely
nízkoprahového centra. Toto zařízení
nabídne v odpoledních hodinách dětem
a mládeži místo pro aktivní využití volného času za účasti odborného dozoru.
Toto zařízení bychom chtěli uvést do
provozu začátkem příštího školního roku, tedy v září 2014.
Petr Hradecký

Ocenění města
za aktivitu našich občanů
Začátkem října jsem na slavnostním
ceremoniálu v Rožnově pod Radhoštěm
převzal prestižní ocenění O keramickou
popelnici v 7. ročníku soutěže pro obce
a města Zlínského kraje, která je již tradičně vyhlašována Zlínským krajem
a Autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM, a.s. Město Slušovice se umístilo v kategorii sběru drobného elektra
v obcích do 3 000 obyvatel na 2. místě
za dosažení výtěžnosti 0,83 kg na obyvatele. Ve zmíněné kategorii tak Slušovice společně s vítěznou obcí Buchlovice
a třetím Horním Němčí nejvíce přispěly
k dlouhodobě výbornému výsledku
umístění Zlínského kraje mezi nejlepšími
ve třídění elektra v rámci ČR.
Děkuji jménem vedení města vám,
našim občanům, za toto příjemné zviditelnění Slušovic nejen v rámci našeho
kraje, ale i České republiky.
Petr Hradecký, starosta

• Rada města schválila smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
34 000 Kč na výdaje spojené s činností
zásahové jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Slušovice.
• Rada města projednala žádost
Zlínského kraje a schválila záměr navýšení příspěvku obcí na dopravní obslužnost s platností od 1. 1. 2014 na 85 Kč
a s platností od 1. 1. 2015 na 100 Kč na
jednoho obyvatele obce.
• Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy s projektantem Ing. Škrabalem
na projektové práce nové příjezdové
cesty na sokolskou zahradu v ceně
45 980 Kč vč. DPH.
• Starosta seznámil radu s výsledky
kontroly finančního úřadu, která se zabývala dotacemi na úpravy kolem rakovského kříže, výsadbou aleje k RK a veřejně prospěšnými pracemi. Kontrola nezjistila žádné nedostatky.

• Rada města schválila smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Zlínského kraje na pokrytí
výdajů spojených s činností zásahové
jednotky SDH Slušovice ve výši 169 000
Kč.
• Rada města schválila finanční dar
v hodnotě 5 000 Kč, které poskytla firma Mediap mateřské škole Sluníčko na
nákup vybavení do nově rekonstruované třídy mateřské školy.
• Rada města schválila příspěvek klubu rodičů na rozsvěcování vánočního
stromu dne 29. listopadu 2013 ve výši
5 000 Kč.
• Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí
na akci „Rozšíření odděleného sběru
odpadu ve městě Slušovice“.
Více na www.slusovice.eu

Obnova techniky města
Vedení města již v minulém roce rozhodlo o postupné výměně vozové techniky,
která je používána pro účely správy města a služby občanům. Na podzim minulého
roku byl pořízen nákladní pickup pro účely údržby vodovodů a kanalizací. V měsíci
listopadu letošního roku byla dokončena generální oprava multikáry s pohonem pro
zimní údržbu. Ke stejnému účelu byla zakoupena také nová posypová nástavba na
tuto multikáru. Nejvýznamnější investicí ale bude zakoupení nového kontejnerového
vozu s termínem dodání ještě v letošním roce. Součástí dodávky tohoto vozu budou
tři výměnné nástavby, které umožní převoz a manipulaci s vanovými kontejnery zavěšenými na řetězovém rameni, převoz a manipulaci s natahovacími kontejnery a poslední nástavba bude sloužit ke svozu kontejnerů na tříděný odpad rozmístěných po
městě a k tomuto účelu bude vybavena hydraulickou rukou. Celková investice do
těchto vozidel dosahuje výše necelých 6 milionů Kč.

Podpora od Zlínského kraje
Město Slušovice obdrželo od Zlínského kraje finanční příspěvky
v celkové výši 324 000 Kč na modernizaci a údržbu vybavení SDH Slušovice. Dotace byla využita k opravě stříkačky, nákupu individuální dorozumívací
techniky a dalšího vybavení pro zásahy.
Další část pokryla náklady na revizi přístrojů a mzdové náklady zásahové jednotky SDH.

POZVÁNKA
Vedení města Slušovice
vás srdečně zve na

1. MĚSTSKÝ PLES,
PLES,
který se bude konat v sobotu
25. ledna 2014 v sokolovně
ve Slušovicích.
K tanci a poslechu bude hrát
skupina KOSOVCI.
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Oznámení o ceně
vodného a stočného
v roce 2014
Služby města Slušovice, p. o.,
oznamují, že od 1. 1. 2014 se zvyšuje cena vodného o 1 Kč na částku
44,90 Kč vč. DPH.
Cena za stočné zůstává beze změny,
tj. ve výši 25,60 Kč. Celkem za vodné
a stočné zaplatíte 70,50 Kč za 1 m³.

Milí přátelé,

opět prožíváme vánoční svátky. V této
vánoční atmosféře se můžeme zastavit
u lidových betlémů. Najdeme je v každém kostele nebo i na různých výstavách v kulturních zařízeních. Většina lidových betlémů jsou velice milá díla.
Když se zadíváme na panoráma betlémů, jak jsou uspořádány, uvědomíme si
asi toto. Z našeho pohledu jsou k nám
nejblíže poutníci, kteří chtějí vidět a pozdravit malého Ježíška a případně mu
chtějí přinést nějaký svůj dar. Je to projev jejich sympatií k malému dítěti. Svými
dary chtějí také zmírnit jeho chudobu,
do níž se dostal díky známým okolnostem. V hostinci nebylo místo, a tak
Maria i Josef vzali zavděk skromným
příbytkem, který sloužil k ustájení zvířat,
tedy jednoduše řečeno, ocitli se ve stáji.
Přicházející poutníci chtějí udělat radost
dítěti a také jeho rodičům. Můžeme
klidně mít za to, že nebeský Otec použil
dobrotu lidského srdce i lidské ruce
k tomu, aby betlémské dítě bylo obdarováno. Něco podobného prožíváme,
když se o Vánocích vzájemně obdarováváme. Říká se, že dárky přinesl Ježíšek.
Neříkáme to jenom malým dětem, abychom je později zklamali, když zjistí, že
to byly ruce jejich nejbližších, kdo vložil
dárek pod stromeček. Říkáme to i dospělým, abychom zdůraznili, že jsme si
navzájem darem, jak děti pro rodiče, tak
rodiče pro děti. Jenom v opravdové víře
může toto naše tvrzení obstát, protože
věříme, že vše co máme, je darem
Božím. Dětem je třeba všechno pořádně
vysvětlit. Ony pak mohou ve své dozrávající víře prožívat radost, že je blaženější dávat než pouze dostávat. Každého
člověka může přece Bůh použít ke konání dobra. Vánoční svátky jsou k tomu
dobrou příležitostí.
Když se podíváme bezprostředně dovnitř chudého stavení, nebo chcete-li
jeskyně, a předběhneme pastýře a případně ony vzdělané a z dálky přicházející krále, tak se octneme v Ježíškově

blízkosti. Pastýři i oni mágové, které nazýváme králi, dobře věděli, že to není
obyčejné dítě, jinak by k němu nevážili
tak namáhavou cestu. My se můžeme
také na děťátko dívat očima nejpovolanějších opatrovníků. Dívejme se na betlémské dítě očima jeho maminky Marie
a pěstouna Josefa. Pán Ježíš již jako dospělý člověk a rabi, tj. mistr, řekl na hoře
Blahoslavenství, že jsou blahoslavení lidé čistého srdce, protože oni budou vidět Boha. Pohled na betlémské dítě je
také školou víry. Maria i Josef se dívali na
lidské dítě a viděli skutečně Boha. Viděli
lidské dítě, ale oba byli poučeni Božím
poslem a věděli o zázračném původu
synáčka, kterého dostali jako dar a současně jako velký úkol. Mají se o Ježíše
starat a chránit ho. Pokud je naše srdce
čisté a hledíme očima víry, poznáváme
Pána Ježíše ve své modlitbě a také při
nejrůznějších činnostech. Především
v takových, které jsou Bohu milé. Když
konáme dobro, tehdy si uvědomíme, že
pro své vtělení je nám Bůh stále blízko.
Věřící člověk, který upřímně hledá Boha,
si při pohledu na Betlémské Dítě uvědomuje, že vlastně Bůh stále hledá každého člověka, proto ve svém Synu přišel
k nám tak blízko. Všichni přece zpíváme:
„Nám, nám narodil se!“ Přeji vám všem,
abyste si doma v rodině o těchto skutečnostech vyprávěli a také rozjímali
v osobní i společné modlitbě.
V jedné koledě se zpívá: „Místo
Betléma pospěšme k oltáři a na kolenou
padněme s pastýři před Ježíšem v oltářní
svátosti.“ Ať se Pán Ježíš narodí o letošních vánočních svátcích také v srdci
každého z vás ve svátosti oltářní a tam,
kde to z různých důvodů není možné, ať
ve vašem nitru vzbudí velkou touhu dívat se na Ježíše s vírou a hledat Ho všude tam, kde je možné Ho najít.
Hezké prožívání vánočních svátků
přeje a ze srdce žehná
otec Emil
3

DO SLUŠOVIC ZA KULTUROU
Rok od slavnostního otevření Nové
sokolovny s knihovnou můžeme bilancovat.
Město Slušovice pro vás v letošním
roce připravilo rozmanitý program, kde
jste si mohli vybírat od cestopisných
besed s promítáním přes různé kreativní
kurzy k divadelním představením, řemeslnému trhu či koncertu skupiny Javory.
Cestopisné besedy s promítáním proběhly dvě – na téma Uganda a Venezuela.
Cestovatel David Švejnoha přijel se svým
věrným společníkem, francouzským buldočkem Frodem, který během besedy
vzorně ležel, případně spal. Ale nedalo
se říct, že by beseda působila na její
návštěvníky uspávajícím dojmem, spíše
naopak. Byla obohacena zajímavými fotografiemi z cest.
Kreativní kurzy se uskutečnily tři – výroba tiffany šperku, originální vajíčka
a drátovaný šperk pro začátečníky. Pro
další kurzy se nesešel dostatečný počet
zájemců, aby se mohly uskutečnit. Letos
jsme vyzkoušeli, zda bude o kurzy zájem, v příštím roce již kreativní kurzy
pořádány nebudou.
V dubnu jste měli možnost naživo vidět Pavla Zedníčka a Janu Paulovou,
kteří v pořadu Tandemy dovolili nahlédnout do svého života profesního
a mnohdy i osobního.
Sál byl zcela vyprodaný.
Pavel Zedníček se po skončení akce
zvěčnil v návštěvní knize, do níž můžete
psát při akcích Města Slušovice své postřehy a dojmy samozřejmě i vy.
Po zápisu Jany Paulové, která napsala:
„Bylo nám tu krásně!!!“, Pavel Zedníček

14. září jste mohli přijít obdivovat
zručnost řemeslníků a ochutnat laskominy na řemeslný trh. Přestože vydatný
déšť, snad nejsilnější v tomto roce, trhu
příliš nepřál, akce se vydařila. A přes
nepřízeň počasí spousta z vás sokolovnu
navštívila.
Dalším divadelním počinem byla hra
Frankie a Johnny Divadla v Rytířské,
v hlavních rolích Tereza Kostková a Aleš
Háma.
Sál byl opět až na několik míst vyprodaný.
glosoval se svým obvyklým:
„Kurňa, šak aby ne! Pavel Zedníček
Čmaňa.“ V pořadu Sama doma, v němž
byl s Pavlem Zedníčkem rozhovor, se
zmínil, že nedávno, když byl ve Slušovicích, zjistil nové skutečnosti o přezdívce Čmaňa, kterou mu dal Bolek
Polívka. Předtím se tradovalo, že mu
Bolek Polívka dal přezdívku Čmaňa, protože je celý Janžurka. Jenže prý to bylo
jinak. Právě u nás za panem Zedníčkem
přišel spolužák Bolka Polívky, který mu
prozradil, že měli spolužačku, které říkali Čmaňa. No a právě odtud pochází ta
přezdívka.
Necelý týden nato bezmála 200 diváků navštívilo divadelní představení Když
se zhasne v podání ochotníků ze
Hvozdné. Aktéři sklidili velký potlesk.
Začátkem května své umění předvedli
herci Docela velkého divadla Litvínov ve
hře Ubohý Cyrano na motivy hry
Edmonda Rostanda Cyrano de Bergerac.
V hlavní roli se představil David Suchařípa. Titul zhlédlo 113 diváků.
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A když k nám v listopadu Tereza
Kostková opět zavítala, aby nám se svou
maminkou Carmen Mayerovou daly nahlédnout do života spisovatelky Betty
MacDonaldové, byl sál zcela vyprodaný.
Nejinak se vedlo říjnovému koncertu
skupiny Javory. Tam zmizely vstupenky
během krátké doby. Pan Ulrych před
odjezdem mimo jiné pochválil akustiku
našeho sálu, což nás potěšilo.

Městská knihovna aneb Rok v novém hávu

Poslední sobotu před adventem se
v nové sokolovně uskutečnil 6. vánoční
jarmark, v pořadí pátý pod hlavičkou
Mikroregionu Slušovicko. Na přípravách
se podílelo Město Slušovice. Věřím, že
kdo vánoční jarmark navštívil, nelitoval.
Zúčastnilo se přibližně padesát řemeslníků, prodejců, výrobců pochoutek. Mohli
jste vidět přadlenu, kterak přede na kolovrátku, řezbáře při práci, paní Snopkovou, která vyráběla panenky z kukuřičného šustí, dráteníka Pavola Adamce
z Vizovic...
K zakoupení byly rozličné krásné výrobky či pochoutky, od sýrů přes brambůrky, medovinu, výrobky z rakytníku,
trdelníky, langoše po pražené kaštany či
zabijačku.
V době uzávěrky SN ještě neproběhlo
představení pro děti a (nejen) jejich rodiče Legenda o Hvězdě či Adventní koncert Coppelia Zlín.
Vstupenky na akce pořádané Městem
Slušovice jsou v předprodeji v městské
knihovně. O předprodeji a pořádaných
akcích se dozvíte z vitrín, které jsou instalované v parčíku u kostela a naproti
městského úřadu. Informace můžete
dostávat i do svých emailových schránek, pokud na email knihovna.slusovice@cmail.cz pošlete zprávu a do předmětu napíšete oznamky. Uložíme si vás
do adresáře a od té doby vám budou
oznamky na akce chodit.
Také na webových stránkách městské
knihovny či Města Slušovice vždy naleznete zmínku o akcích, které pořádá
Město Slušovice.
Na příští rok plánujeme spoustu dalších zajímavých akcí. Prozatím prozradíme, že se uskuteční první městský ples,
koncert THE BACKWARDS – Beatles
Revival, vystoupení Josefa Zímy Sejdeme
se (nejen) na Vlachovce či koncert kapely Spirituál kvintet. A samozřejmě se
můžete těšit i na nějaké divadelní představení.
Doufáme, že se budeme stále v hojném počtu potkávat na akcích pořádaných v nové sokolovně.
Za Kulturní komisi města Slušovice
Jana Kapustová

28. listopadu jsme oslavili jeden rok
od chvíle, kdy byla slavnostně otevřena
Nová sokolovna s knihovnou ve Slušovicích. Městská knihovna tímto počinem
hodně získala – jak příjemný vzdušný
prostor, tak spoustu místa pro knihy i
pro posezení dospělých a pro dětské
návštěvníky. Rozhodně si nemůžeme na
nedostatek návštěvníků stěžovat.
Jelikož rok se ještě nesešel s rokem,
nemohu bilancovat za celý rok 2013, ale
přináším Vám shrnutí do konce měsíce
listopadu.
Jaké akce se letos konaly?
V březnu se konala akce Březen měsíc
čtenářů, kdy byli noví čtenáři registrováni zdarma.
Od měsíce března se každé první úterý
v měsíci (kromě letních prázdnin) konala
dopoledne pro maminky s dětmi (a budou se konat i v příštím roce, první dopoledne v novém roce proběhne 7. ledna).
V témž měsíci přišla na návštěvu kuřátka z MŠ na náměstí a dvě třídy dětí
z MŠ na ul. Rovná.
S předškoláčky jsme poznávali znělky
z televizních večerníčků a povídali jsme
si o knihách s příběhy z televizních večerníčků.
V dubnu proběhla beseda pro 2. třídy
o Václavu Čtvrtkovi (3 třídy).
V květnu proběhlo tradiční pasování
prváčků na čtenáře (2 třídy). Královna
Říše knih přivítala děti ve své říši a povídala si s nimi o knihách a o své říši –
knihovně. Děti složily čtenářský slib
a byly pasovány na čtenáře hůlkou knižní víly. Děti dostaly glejty (diplomy), řády
(odznáčky Už jsem čtenář!) a čestné čtenářské průkazy, které je opravňovaly
přijít se zaregistrovat do knihovny na rok
zdarma. Královně sekundoval knižní
skřítek, u kterého se děti podepsaly na
listinu, jež dokumentuje, kolik nových
děti již umí číst. Tato listina se na věčné
časy zakládá v Říši knih. Pasování prváčků se opět setkalo s ohlasem – po akci
se do knihovny přihlásilo mnoho dětí.
V červnu se děti 3. tříd při besedě
dozvěděly zajímavé věci ze života a díla
Astrid Lindgrenové (2 třídy).
O prázdninách do knihovny zavítaly
děti a vedoucí z tábora Slušovjánku. Děti
z každého ze dvou turnusů zde strávily
vždy jedno dopoledne. Hrály si, prohlížely si knihy, malovaly, měly nachystány
různé úkoly k řešení.
V říjnovém Týdnu knihoven se celý
týden mohli opět registrovat noví čtenáři bez poplatku a taktéž upomínky byly
promíjeny. Probíhaly také dny otevřených dveří.
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Nových knih bylo v tomto roce zpracováno více než 1200. Knižní fond neustále doplňujeme o nové knihy. Na webových stránkách www.slusovice.knihovna.cz naleznete on-line katalog titulů
městské knihovny, kde zjistíte, zda je
požadovaná kniha k dispozici.
Přebaleno bylo 579 knih, které měly
opotřebované či poškozené obaly.
Poskytujeme regionální služby a metodické vedení obecním knihovnám
v Březové, Hrobicích, Neubuzi, Želechovicích nad Dřevnicí a Místní knihovně
v Dešné.

ČÍSELNÉ UKAZATELE
od 1. 1. – 30. 11. 2013
V roce 2013 se oproti loňsku zvýšil
počet čtenářů. V roce 2012 bylo registrováno 563 čtenářů – do konce listopadu se nově registrovalo nebo si registraci prodloužilo 598 čtenářů, z toho 226
do 15 let, což je více než jedna třetina z
celkového počtu.
Návštěvníků přišlo 7.146, z toho 413
byli návštěvníci různých akcí, které se
konají v knihovně: ať již besedy pro děti,
pasování prváčků na čtenáře či dopoledne pro maminky s dětmi. Již nyní počet
návštěvníků převýšil skoro o 1.000 loňské ukazatele.
Výpůjček knih a časopisů bylo 17.535
(již dnes je jasné, že počet výpůjček převýší počet výpůjček loňského roku).
Počet knih v MěK: 12.209
Počet CD-ROMů: 22 (CD-ROMy jsou
k vypůjčení pouze v knihovně)
Počet odebíraných časopisů: 39
Knihovna bude od 23. – 31. 12.
2013 zavřená. Znovu otevřeno bude
ve čtvrtek 2. 1. 2014.
Přejeme všem krásné prožití svátků
vánočních a budeme se těšit na setkání
s vámi v roce 2014. Ať je dobrý…
Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích

Rekonstrukce
zdravotního střediska
V minulém roce došlo ke změně
vlastníka slušovického zdravotního
střediska. Objekt odkoupilo výrobní
družstvo INTEGRA Zlín s cílem zachovat i nadále budovu hlavně pro služby
zdravotnické, bez kterých se občané
rozhodně neobejdou.
Představenstvo výrobního družstva
si bylo vědomo, že budova nutně potřebuje řadu oprav, aby středisko fungovalo ke spokojenosti všech.
V současné době tedy nastává období rekonstrukce objektu.
V průběhu roku bude vybudován
venkovní osobní výtah, který jistě docení hlavně ti pacienti, kterým chůze
do poschodí již dělá potíže. Celou
budovu čeká výměna oken, změna
vnitřních dispozic ordinací. Dojde
k zateplení pláště stavby včetně střechy. Úprava se bude týkat i sociálních
zařízení, nově vznikne též WC pro invalidní občany. Ke stávajícím ordinacím přibude ještě ordinace chirurga.
Tato náročná rekonstrukce bude
probíhat převážně v době mimo hlavní ordinační hodiny lékařů a provozu
lékárny. I tak dojde jistě v průběhu
prací ke snížení komfortu těch, kteří
budou do střediska přicházet.
Obracíme se proto na všechny občany s prosbou o toleranci a trpělivost, pokud dojde k nenadálým problémům.
Snahou našeho družstva je, aby
během roku budova zdravotního střediska zářila v novém šatu a příjemným
prostředím pomáhala dodávat optimismus nemocným i zdravým. A také
těm, kteří o naše zdraví pečují, tj. lékařům a zdravotnímu personálu.
Věříme, že budou spokojeni i ostatní zaměstnanci, i když je po dobu rekonstrukce čeká hodně práce spojené
s úklidem a údržbou.
Provoz obchodů ve středisku zůstane zachovám v plném rozsahu.
Přichází nový rok. Dovoluji si jménem členů výrobního družstva i jménem svým popřát všem, aby rok 2014
byl pro všechny rokem dobrým!

dokončení ze str. 1

Někteří to berou jako legendu pro
vánoční období, pro některé je to historie, které věří. Ať tak či tak, všichni asi
vnímáme jako nádhernou „povinnost“
se o každé narozené miminko postarat,
dát mu do životního vínku všechno to
nejlepší, co v sobě máme. A není to
úkol jednoduchý, i když dnes máme
školy skoro na všechno, na rodičovství
a výchovu dětí ještě nikdo žádnou nevymyslel. Vůbec nepochybuji o tom, že se
všichni snažíme dát svým dětem lásku
a plnou péči, jen mám někdy pocit,
jestli toho není až moc. Teď si asi myslíte, že jsem se v tom předvánočním čase
úplně zbláznila a stavím se proti všem
svým dřívějším apelům na náš vztah
k dětem. Ale není tomu tak, mám na
mysli lásku a péči, která sklouzává do
bezbřehé tolerance, nedůslednosti, posluhování či nekritického pochlebování.
Nechci být špatným prorokem, ale cesta do pekel bývá dlážděna dobrými
úmysly a my už ve školce na některých
dětech vidíme varovné příznaky ne úplně šťastných konců. Děti sobecké, nesamostatné, agresivní, prosazující jen sebe za jakoukoliv cenu, neochotné komunikovat, hledat kompromisy, neschopné akceptovat pravidla našeho
společného soužití. Vím, že vina není
jen na rodičích, protože ti jsou denně
vystavováni různým tlakům společnosti,
ve které žijeme, a ne každý jim dokáže
úspěšně čelit. Zkusme ale nevěřit naivně
a slepě všemu, co se píše v novinách, co
říkají sdělovací prostředky, a nepochybujme o tom, co nám říká zdravý rozum, i když se na první pohled může

Setkání se seniory

Ing. Jiří Nesvadba
předs. představenstva INTEGRA VD Zlín

zdát, že výše vyjmenovaná negativa
přetavená do „ostrých loktů“ jsou pro
úspěšné přežití v dnešní době a podmínkách nezbytná. Já jsem ale ze staré
školy a stále si myslím, že pravidla
a pozitivní lidské a společenské hodnoty mají stále svou váhu a budu za ně
pořád bojovat. Adventní čas má být
obdobím, kdy se zklidníme, srovnáváme
si myšlenky, bilancujeme a ladíme se na
radosti spojené s Vánocemi. Zkusme
v tuto dobu také trošku zapřemýšlet
i nad tím, jaké hodnoty do dětí vlastně
vkládáme. Můj názor na předvánoční
shon a nakupování velkolepých (a někdy pro nás možná i odpustkových)
dárků už dávno znáte a možná si také
vzpomenete na mou radu, či spíše přání
o darování našeho času dětem. Dnes
mám pro vás další extra tip na exkluzivní dárek našim nejmenším: dejme jim
hranice, dejme jim pravidla a dáme jim
dar z kategorie těch nejcennějších. Vím,
je to nesmírně obtížné, ale vyplatí se to.
Abychom se jednou nemuseli ptát, proč
naše děti nemají žádné svědomí, proč
nedokáží rozlišovat, co je správné
a špatné, a proč je jim jedno, když zabíjejí zvířata, cizince, kamarády i sebe…
Nezapomeňme, že sklidíme vždycky jen
to, co jsme zaseli.
Přeji vám všem, ať vaše adventní rozjímání nad života během završí sváteční
vyzvánění kostelíků či katedrál vnímané
s klidnou duší, čistým svědomím a štěstím v srdci. Přeji vám krásné Vánoce plné velkých i drobných radostí, šťastné
vykročení do nového roku a ve všem
vašem konání jen dobrou sklizeň.
Jana Tománková

Tak jako každým rokem připravilo letos 10. října vedení našeho města společně s Komisí pro záležitosti občanské a sociální odpoledne, kdy se sešli
občané našeho města v Nové sokolovně.
Sešli se, aby si mohli pobesedovat, zazpívat a zatančit. K tomu jim po celou dobu
vyhrávala Boršičanka. O dobré jídlo a koláčky se postaraly kuchařky školní jídelny.
Dobré pití zajistilo vedení města. Obsluhy se ujaly pracovnice úřadu spolu se členkami
komise. Dobrou náladu vytvořili všichni zúčastnění.
Tak jako každým rokem se odpoledne vydařilo. Všichni odcházeli s dobrou náladou
a s radostí, že to společně prožité odpoledne bylo příjemné.
Budeme se zase těšit na další setkání příští rok.
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Společenská
kronika

VZPOMÍNÁME
Dne 27. prosince 2013 tomu bude již
patnáct let, co nás navždy opustila paní
Marie Vosmanská.
Vzpomeňte, prosím, s námi na naši
drahou maminku a manželku.
Vladimír Vosmanský a synové
Vladimír a Jan s rodinami.

• JUBILANTI

Františka Lexová
Marie Pilařová
Emilie Hruboňová

ŘÍJEN 2013
92 let
75 let
85 let

Emilie Rapantová
Františka Kelíšková
Miroslava Švejstilová

LISTOPAD 2013
80 let
85 let
80 let

Milada Finsterlová
Milada Klímková
Františka Halodová
Josef Řezník
Ludmila Krenarová

PROSINEC 2013
85 let
75 let
75 let
70 let
75 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

• NAROZENÍ
Patrik Šarman
Karin Barbořáková
Anna Bednaříková
Michaela Staňková
Eliška Bednaříková
Rozálie Štěpánů
Vít Kolář
Šťastným rodičům blahopřejeme
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

• ÚMRTÍ
Jan Nábělek
Josef Schreiber
Marie Fotterová
Marie Valeriánová
Jaromír Jánský
Romana Okénková
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
• SŇATKY
Richard Kresta a Miroslava Navrátilová
Lubomír Pšenka a Eliška Kolářová
Pavel Machalíček a Radka Novotná
René Zicha a Aneta Kocourková
Pavel Buch a Veronika Pekařová
Roman Kadubec a Jana Langerová
Na společné cestě přejeme
novomanželům hodně štěstí.

ZLATÁ SVATBA

Dne 26. 12. 2013 by se dožila 90 let
paní Ludmila Chytilová. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte s námi.
Syn František s rodinou

Dne 30. 11. 2013 oslavili 50 let
společného manželského života manželé Marie a Miloslav Pohunkovi.
Při příležitosti tak významné události jim blahopřáli jménem našeho města – starosta Petr Hradecký, místostarosta Jindřich Elšík a matrikářka.
Představitelé města jim poděkovali
za jejich příkladný manželský život a
do dalších let jim popřáli hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Dne 21. 11. 2013 jsme
vzpomněli 10. výročí od
úmrtí pana Eduarda
Valeriána. Kdo jste ho
znali, věnujte mu prosím
vzpomínku.
Synové Eduard, Vladimír
a dcera Marie s rodinami.
Současně děkujeme všem příbuzným,
přátelům a spoluobčanům, že dne 21.
11. 2013 doprovodili na poslední cestě
naši maminku Marii Valeriánovou.

Ze školních lavic

Školní sportovní soutěže
Od září tohoto školního roku se
Základní škola Slušovice zúčastnila několika soutěží. Dosáhli jsme úspěchů jak
v kolektivních hrách, tak individuálních
závodech.
V září jsme změřili síly se silnou konkurencí z celého okresu, když jsme bojovali o nejlepší umístění v Trnavě u Zlína.
Konal se zde Trnavský vrch. Anna Gajdošíková z 9.B doběhla na krásném 12.
místě a porazila tak dalších třicet závodnic.
Další významnou akcí bylo pořádání
okrskového turnaje Orion Florbal Cup –
kategorii mladších a starších chlapců.
Tradičně jej zorganizovala naše škola.
Starší žáci se umístili na 3. místě, mladší
žáci obsadili 2. místo.
Také jsme se zúčastnili Mikulášského
Ringo turnaje (opět na ZŠ v Trnavě), kde
uspěla zejména starší kategorie ve složení Jan Kelar, Radim Loukota, Anna Gajdošíková a Jana Kupcová.
Kateřina Kostorková, Jan Nahodil

UPOZORNĚNÍ
V rubrice Společenská kronika jsou zveřejňovány významné životní události
týkající se občanů Slušovic. Pokud nechcete tyto informace, které se vás
osobně týkají, zveřejnit, obraťte se písemně, osobně nebo telefonicky (tel.
577 981 376, 577 983 344) na matriku
městského úřadu.
Matrikářka
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Úspěchy našich žáků
Žáci naší školy se často zúčastňují různých soutěží a olympiád, na kterých
dosahují skvělých výsledků. Od začátku
školního roku absolvovali řadu akcí.
Soutěž „Přírodovědný klokan“, jejímž
cílem bylo vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory, se konala ve
středu 16. října 2013. Vynikajícího výsledku v ní dosáhl Ondřej Trnovec z 9. A,
který obsadil v kategorii KADET krásné
druhé místo v okrese Zlín z celkového
počtu 1245 žáků. Z celého Zlínského
kraje, ve kterém soutěžilo 3613 žáků,
obsadil Ondřej Trnovec 12. až 15. místo.
Ondra Trnovec uspěl také ve školním
kole Dějepisné olympiády s tématem
„Město v proměnách času“. Soutěže se
účastnilo 26 žáků 8. a 9. tříd. Úspěšní
řešitelé, kteří dosáhli nad hranici 36 bodů z celkových 60, byli Ondřej Trnovec
se 43 body a Martin Šmakala se 38 body, oba z 9.A. Ondřej Trnovec postupuje
dále do okresního kola, kde bude soutěžit s vybranými žáky zlínského okresu.
Dalšího velkého úspěchu, tentokrát ve
fotografické soutěži „Strom a jeho rodina“, dosáhl náš žák 8. B Miroslav Houšť,
který se umístil na 1. místě z celkového
počtu 35 soutěžních sad snímků. Nutno
dodat, že fotky, které Mirek nafotil, jsou
opravdu krásné. Motivací k jeho fotografiím byla jeho rodná vesnice Březová.
Všem k dosaženým výsledkům
blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.
Učitelé ZŠ

Projektová vyučování
S definicemi projektového vyučování
se můžeme setkat již ve třicátých letech
minulého století. Nejedná se tedy o žádnou novinku nebo výstřelek poslední
doby. Projektové vyučování je v dnešní
době velmi oblíbená metoda vyučování.
Je založena na propojení praxe a teorie.
To vede ke kreativitě a autentické činnosti žáka. A právě rozvíjet tyto schopnosti je pro žáky dobré i v návaznosti na
jejich další život.
V dosavadním průběhu školního roku
naši žáci absolvovali celou řadu projektových vyučování. A další je v následujících dnech a měsících ještě čekají. Ale
pěkně popořadě…
Žáci 2. tříd zažili ve čtvrtek 24. října
netradiční vyučování. Prezentovali poznatky, které získali o bramborách, volili
Miss Bramboru a plnili úkoly k propojení
a upevnění učiva různých předmětů.
Největší úspěch měla ochutnávka jídel
z brambor a bramborová olympiáda
v malé tělocvičně.
Hned následující den se v prvních třídách konala „Strašidelná škola“. Žáci
psali, počítali, kreslili, vystřihovali, zpívali čarodějné písně, hráli soutěživé hry
a za splněné úkoly získávali diplomy. Na
závěr vyučování byla vyhodnocena nejlepší strašidýlka.
Tentýž den měli naši třeťáčci „Den
s Machem a Šebestovou“. Žáky provázely tyto oblíbené postavy při čtení, počí-

tání, tvoření, malování a dalších činnostech. S nimi se vrátili do doby ledové
nebo si vyzkoušeli utržené sluchátko.
Ve 3.B třídě se v prvním čtvrtletí školního roku konala ještě dvě další projektová vyučování. Jedno z nich neslo název „Podzim – vlaštovky a jiřičky“. Žáci si
ověřili a rozvíjeli stávající znalosti o podzimním období. Druhý projekt s názvem
„Pověst o sv. Martinovi“ formou projektového procvičování a skupinové práce
seznámil žáky s touto legendou.
Na druhém stupni se 27. listopadu
konalo projektové vyučování „Demonstrace proti nezdravému jídlu“. A o co
šlo? Přesvědčit ostatní žáky, aby nekon-

zumovali nezdravé jídlo, ale aby vyzkoušeli zdravé svačiny, které připravili naši
osmáci. Mohli si vybrat z různých druhů
salátu, müsli s mlékem nebo jogurtem,
obložené celozrnné chleby s avokádovou, mrkvovou nebo zelnou pomazánkou, banánový milkshake nebo jen ovoce a zeleninu. Snahou bylo upozornit
naše žáky na problémy nezdravé stravy.
Na prvním i druhém stupni proběhlo
v listopadu první kolo matematické soutěže nazvané „Nejrychlejší počtáři“. Žáci
čtvrtých až devátých tříd řeší v daných
kategoriích příklady malé a velké násobilky. Cílem této soutěže – dlouhodobého projektu - je ověřování matematické
gramotnosti žáků.
Učitelům základní školy patří velké
poděkování za náročnou přípravu a organizaci projektových vyučování, která
mají u dětí posílit přátelské vztahy
i ochotu pomoci druhým, vést k integraci znalostí a dovedností do praktického
života, rozvíjet dosažené vědomosti
a podpořit další gramotnosti u dětí.
Rostislav Šarman

PODĚKOVÁNÍ

Žáci rozsvítili vánoční strom
Už potřetí začal advent v Základní škole ve Slušovicích velmi pěknou
akcí, a to rozsvícením vánočního stromu.
Krásné Vánoce, to nejsou jen dárečky 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. A pod stromečkem? 365 dárků a v každém jeden
krásný šťastný den. Hezké Vánoce!
Marie Matušů

Sbor dobrovolných hasičů Slušovice
děkuje všem občanům, sponzorům
a příznivcům za podporu v roce 2013.
Přeje všem radostné prožití svátků
vánočních. Do roku 2014 hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Dovolujeme si vás pozvat na tradiční KONČINOVOU ZÁBAVU, která se
bude konat 1. 3. 2014 v sokolovně ve
Slušovicích.
Výbor SDH Slušovice
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