
Od posledního vydání Slušovických 

novin se mnohé událo především pro-

to, že proběhly komunální volby, ze 

kterých vzešlo nové Zastupitelstvo 

města Slušovice. Děkuji všem kandi-

dátům, kteří se rozhodli kandidovat 

a podstoupit tak zveřejnění svého 

jména a osoby pro účely volebního 

hlasování. Dále bych chtěl poděkovat 

všem občanům, kteří přišli ke komu-

nálním volbám, za podporu všech 

zvolených kandidátů. Významná část 

zastupitelů bude pokračovat ve stej-

ném složení i v tomto volebním obdo-

bí a je potěšitelné, že byli zvoleni další 

noví mladí lidé. 

Ještě v měsíci září se uskutečnilo 

veřejné projednání studie „Rekon-

strukce náměstí, sokolské zahrady, 

zelených ploch pod a za hřbitovem“. 

Děkuji všem, kteří se v nemalém počtu 

veřejného jednání zúčastnili a také 

všem, kteří zaslali k návrhu své připo-

mínky. Zaslané připomínky budou 

podkladem při další projektové přípra-

vě a počítám také s možností připo-

mínkování ze strany občanů v násle-

dujících fázích projektové přípravy to-

hoto projektu.

Další významnou událostí bylo za-

hájení provozu nízkoprahového cent-

ra, které bylo slavnostně otevřeno 6. 

října. DOMINO cz Zlín, které zajišťuje 

jeho provoz, si z několika uchazečů 

vybralo jako pracovnici pro toto nízko-

prahové centrum Martu Hefkovou. 

Dosavadní návštěvnost dětí využívají-

cích nabízenou příležitost pro využití 

volného času předčila všechna očeká-

vání a hlavně se nenaplnily obavy, zda 

investice ze strany města do úprav 

prostor nebude zbytečná. Samozřejmě 

si uvědomuji, že je provoz tohoto cen-

tra zatím krátkodobý, a nechci dělat 

ukvapené pozitivní závěry. Děkuji 

všem zástupkyním obecně prospěšné 

společnosti DOMINO cz, především 

předsedkyni správní rady paní Ing. 

Mgr. Leoně Hozové, které se podílely 
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Dne 6. října 2014 byl ve Slušovicích slavnostně otevřen Nízkoprahový klub 

pro děti a mládež. V našem městě do té doby věc nevídaná…

V tu chvíli nikdo z přítomných zřejmě 

netušil, jak velkou odezvu tato instituce 

vyvolá. Jakýmsi paradoxem bylo to, že 

účast zástupců dětí a mládeže byla ten 

den spíše nižší. Ta pravá mela nastala až 

další dny a neskončila dodnes. Po dvou 

měsících činnosti klubu je průměrná 

denní návštěvnost kolem 50 žáků a stu-

dentů. Tito přicházejí v průběhu celého 

odpoledne od 12 do 18 hodin, kdy je 

klub otevřen. Mnozí z vás se ptáte, co 

vlastně znamená název Nízkoprahový 

klub pro děti a mládež. Představte si 

vstup do budovy, u jejíhož vchodu je 

vysoký práh. Vstup do budovy tak bude 

z nejrůznějších důvodů znepříjemněn, 

pokud ne přímo znemožněn. A teď si 

zkuste představit ještě jednu budovu, 

která stojí vedle té první, s tím rozdílem, 

že práh u vstupu je snížený na minimum 

a nebrání tak nikomu ve vstupu dovnitř. 

Tak nějak fungují nízkoprahové kluby, 

odborně nazývané nízkoprahová zaříze-

ní pro děti a mládež (ve zkratce NZDM). 

Princip nízkoprahovosti - výraz „nízko-

prahovost“ zahrnuje snadnou dostup-

nost pro všechny klienty. Přístup do níz-

koprahového klubu není omezen finan-

cemi, zájmem ani časem příchodu či 

odchodu, návštěvníci mají svobodu vol-

by, a to jak při pohybu v prostoru klubu, 

tak i ve volbě vykonávaných činností, 

samozřejmě s ohledem na slušné chová-

ní a pravidla klubu. V každém klubu však 

platí přesná pravidla, která mimo jiné 

zakazují užívání alkoholických nápojů, 

drog, násilí či šikanu. Cílová skupina se 

liší dle určení nízkoprahového zařízení. 

Mohou to být mladí lidé bez přístřeší, 

zázemí, sociálně vyloučení nebo jinak 

ohrožení, kteří potřebují pomoc. Děti, 

jejichž rodiče se právě rozvádějí a situa-

ce doma je neúměrně zatěžuje, mladí 

lidé, kteří se z nejrůznějších důvodů ne-

mohou zařadit do společnosti, mají pro-

blémy, hledají svoji životní cestu, nebo si 

třeba jen nevědí rady, pro jaké budoucí 

povolání se rozhodnout. Tato zařízení 

jsou určena dětem a mládeži, které tráví 

svůj volný čas touláním na ulici, v partě 

či jinak neorganizovaně. Klub mohou 

navštěvovat všichni - od jedničkářů 

z gymnázia přes „skejťáky“, vyznavače 

alternativního způsobu života až 

po „průšviháře“ ze zvláštní školy. Jedná 

se v podstatě o volnočasovou alternati-

vu k různým zájmovým útvarům krouž-

kům a jiným organizovaným aktivitám, 

navíc ale poskytují poradenství a sociální 

servis. Nízkoprahové kluby mladým na-

bízejí mnoho programů a vybavení: na-

příklad poslech muziky (každý si může 

donést svoji) a občasné promítání filmů 

na přání, stolní fotbal, stolní tenis, ku-

lečník, hockey, zajímavé deskové hry, 

prostor pro výtvarné tvoření, psaní úko-

lů, čtení, nebo prostě jen povídání či 

hraní s kamarády. Novinkou jsou dva 

Osmáci degu, kteří se v listopadu stali 

stálými obyvateli klubu a těší se velkému 

zájmu dětí. Doplňkovou a jistě velmi 

zajímavou nabídkou klubu je doučování 

zdarma v určité dny pro potřebné žáky 

či studenty. Zásadní význam klubů však 

spočívá v jejich poradenské a preventiv-

ní činnosti - umožňují dětem a mládeži 

si popovídat, nebo se svěřit se svými 

problémy, které mohou za pomoci pra-

covníků vyřešit. Vytvářejí pro děti chrá-

něný prostor, v němž dospívající najde 

svoje místo, což je přesně to, co v mnoh-

dy nebezpečných velkoměstech a na 

anonymních sídlištích chybí. Mládež je 

během pobytu v klubech zároveň chrá-

něna a současně pod dohledem zkuše-

ných a pro tento účel školených pracov-

níků. 

Náplní klubu není v žádném případě 

hlídání dětí zdarma. Zvány a vítány jsou 

děti a mládež od 6 do 26 let. 

 Marta Hefková
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• Rada města na základě žádosti sta-

rosty SDH Slušovice schválila umístění 

sídla a z toho vyplývající doručovací ad-

resy pro SDH Slušovice – Hasičská zbroj-

nice, Dlouhá 144, 763 15 Slušovice.

• Rada města schválila smlouvu o dílo 

se Správou a údržbou silnic Zlínska, 

s.r.o. na chemickou údržbu kopcovitých 

místních komunikací, která bude v plat-

nosti v době zimního období 2014–

2015. 

• Rada města schválila smlouvu s Nej 

TV, a.s. Praha na provozování bezdráto-

vého internetu v Nízkoprahovém centru 

na ul. Hřbitovní 558.

• Rada města schválila pronájem par-

kovacího místa č. 26 na sídlišti Padělky.

• Rada města schválila smlouvu se 

Zlínským krajem na navýšení dotace 

o 28 500 Kč na výdaje spojené s činnos-

tí, školením a vybavením zásahové jed-

notky SDH Slušovice.

• Rada města schválila příspěvek 

5 000 Kč na adventní koncert dne 20. 

12. 2014, na kterém vystoupí Filhar-

monie Bohuslava Martinů Zlín a chrá-

mový sbor Slušovice.

• Rada města souhlasí s instalací pou-

ze přechodného dopravního značení 

před provozovnou JAPAVO (dle žádosti), 

které bude používáno pouze v době 

konání akcí v dostihovém areálu, při 

nichž dochází k problémům s parková-

ním před provozovnou JAPAVO. Před-

pokládá však, že osazení přechodného 

dopravního značení bude zajišťováno 

zaměstnanci firmy JAPAVO. 

• Rada města schválila smlouvu o po-

skytnutí podpory ze Státního fondu ži-

votního prostředí ČR v rámci Operačního 

programu Životního prostředí, kterou se 

fond zavazuje poskytnout městu 

Slušovice dotaci na akci „Vybavení Sběr-

ného dvora Slušovice“.

• Rada města schválila smlouvu o dílo 

s firmou PODHORAN Lukov, a.s. na pro-

vádění zimní údržby místních komunika-

cí pluhováním na zimní období 2014 – 

2015. 

• Rada města schválila podání žádosti 

o odkoupení pozemků p. č. 125 o vý-

měře 37 m², p. č. 793/11 o vým. 11 m² 

a p. č. 793/15 o výměře 47 m² od Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majet-

kových do majetku města Slušovice.

• Rada města schválila navýšení fi-

nančních prostředků na provoz pro FC 

Slušovice z důvodu nedostatku finanč-

ních prostředků fotbalového klubu 

na konci sezóny.

na vzniku tohoto projektu a dále zajišťu-

jí jeho provozní činnost, za jejich práci 

ve prospěch dětí našeho města.

Již v minulém vydání Slušovických no-

vin jsem se zmínil o připravovaném pro-

jektu vybavení sběrného dvora. Tento 

projekt již úspěšně probíhá, protože již 

byl dodán smykem řízený kolový nakla-

dač. Ještě v letošním bude provedena 

montáž kamerového systému pro sběr-

ný dvůr a bude dodána větší část kontej-

nerů pro vybavení sběrného dvora. 

Začátkem příštího roku proběhne do-

dávka zbylých kontejnerů. Celková část-

ka, kterou bude město do tohoto pro-

jektu investovat je 3,5 milionů Kč a do-

tace z Operačního programu životního 

prostředí bude ve výši 3,2 milionů Kč.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem 

obyvatelům našeho města, kteří jakým-

koliv způsobem podporují pozitivní dění 

ve městě, a přidávám přání všeho dob-

rého nejen pro Slušovice, ale i celou 

naši zemi.

 Petr Hradecký, starosta

Slovo starosty
dokončení ze str. 1

 

Město Slušovice obdrželo v letoš-

ním roce od Zlínského kraje dotaci  

v celkové výši 148 500 Kč. 

Tyto finanční prostředky byly použity 

k opravě hasičského auta MAN, pokryjí 

náklady na revizi přístrojů, mzdové ná-

klady zásahové jednotky SDH a umožní 

další vybavení pro jeho zásahy. 

Zastupitelstvo města na svém zasedá-

ní v září letošního roku vyslovilo poděko-

vání vedení a všem členům sboru dobro-

volných hasičů za jejich úspěšné zorga-

nizování oslav 130. výročí založení SDH 

ve Slušovicích, za jejich obětavou práci 

ve prospěch nejen občanů Slušovic, ale 

i okolních obcí, hlavně při řešení krizo-

vých situací, a za práci podporující dění 

ve městě.

 starosta

24. ledna 2015 se v nové sokolovně ve Slušovicích 

uskuteční Druhý městský ples. 

K tanci a poslechu bude hrát kapela Kosovci. Těšit se mů-

žete na bohatou tombolu. Cena vstupenky činí 150 Kč, veče-

ře bude již započtena v této částce. Vybrat si můžete ze dvou 

jídel – guláš nebo kuřecí řízek s bramborem. Výběr je potřeba 

oznámit při koupi lístků. 

Vstupenky budou v předprodeji v Městské knihovně ve 

Slušovicích. Srdečně zve vedení města

První zasedání zastupitelstva města zvoleného pro období 2014 – 2018 se 

uskutečnilo v pondělí 3. listopadu 2014. V úvodu zasedání vyzval předseda-

jící členy zastupitelstva ke zvolení slibu a poté byl zahájen program jednání, 

které vedl nejstarší člen zastupitelstva.

Hlavními body jednání byly volby 

představitelů města, členů výborů a ur-

čení zástupců města pro zastupování 

města v organizacích. 

Výsledky volby:

Starosta města – Ing. Petr Hradecký

Místostarosta – Mgr. Jindřich Elšík

Rada města: Ing. Petr Hradecký, Mgr. 

Jindřich Elšík, Milan Kališ, Ing. Radek 

Vraj, Ing. Jan Fenyk.

Kontrolní výbor: Karel Jarcovják – 

předseda, Mgr. Růžena Krupičková, Ing. 

Miroslav Gargulák.

Finanční výbor: Antonín Novák – 

předseda, Miroslav Horák, Ing. František 

Pavelka.

Zastupitelstvo dále zvolilo zástupce 

města do Dobrovolného svazku obcí 

Mikroregionu Slušovicko, kterým se stal 

starosta města Petr Hradecký, druhým 

zástupcem byl vybrán místostarosta 

Jindřich Elšík.

Starosta města bude rovněž zastupo-

vat město v Místní akční skupině 

Vizovicko a Slušovicko a na valných 

hromadách Vodovodů a kanalizací Zlín.

 

Diakonie Broumov, sociální druž-

stvo, zaslalo srdečné poděkování za 

organizování sbírek použitého ošacení 

ve Slušovicích. Také vedení města se 

připojuje k tomuto uznání a děkuje 

organizátorkám těchto sbírek z Klubu 

křesťanských žen za jejich obětavou  

a nezištnou práci ve prospěch potřeb-

ných.

starosta
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každému, kdo se podílel na přípravě  
a průběhu primiční mše svaté našeho 
syna Karla Skočovského dne 29. 6. 
2014 ve Slušovicích.

Jsme nesmírně vděčni panu starostovi 
Ing. Hradeckému za velkorysost, všem 
zaměstnancům města Slušovice, obrov-
skému týmu dobrovolníků. Stále nás 
dojímá štědrost a radostná spoluúčast 
farníků. Děkujeme otci Emilovi za vše-
strannou podporu i každému, kdo v tyto 
dny v modlitbách vyprošoval požehnání.

Pán Bůh vám to oplatí.

Rodiče novokněze K. Skočovského

vánoční svátky nám opět připomínají příchod našeho Pána. Přichází v křehkém 

těle člověka – dítěte v pokoře a v chudobě. Vidíme ho v jeslích, zabaleného v plen-

kách. Svatý Lukáš ve svém evangeliu, popisuje Ježíšovo narození v kontextu teh-

dejších světových dějin. Píše o císaři a místodržiteli země, kde došlo k této událos-

ti. Josef a Maria jsou chudí lidé, kteří se podřídili rozkazu o sčítání obyvatel. Bůh 

plní svůj příslib. Přichází na svět v podobě dítěte, které je závislé na lidské péči 

Josefa a Marie. Nikdo by si nevšimnul příchodu Ježíše na tento svět. Bůh posílá 

anděla, který oznámí pastýřům radostnou zvěst o narození Spasitele. Všechno se 

děje jakoby skrytě a přístup mají jenom prostí lidé, téměř bezvýznamní pro tehdej-

ší svět. Přesto Maria ve své pokoře, při návštěvě své příbuzné sv. Alžběty, říká, že ji 

budou blahoslavit všechna pokolení za to, co ji učinil ten, který je mocný. 

S tímto vědomím, že vše je dílo Boží, se i my přibližujeme k tajemství narození 

našeho Pána. S úctou přistupujeme k jesličkám a také snad někdy dovolíme Pánu 

Ježíši, aby se zahleděl do našeho srdce. Známe tu píseň z kancionálu, ve které se 

zpívá: „Místo Betléma pospěšme k oltáři a na kolenou padněme s pastýři, před 

Ježíšem v oltářní svátosti s ponížeností.“ Křesťan vždy jde od jesliček k eucharistic-

ké přítomnosti Pána Ježíše. Již v blízkosti jesliček můžeme prožívat ten pohled 

Nebeského Dítěte, které se na každého z nás dívá s velkou láskou a také s touhou. 

Proto On přišel na náš svět v lidské podobě, abychom jednou mohli být v jeho 

světě, odkud přišel k nám tak obdivuhodným a přesto prostým způsobem. On 

nechce, abychom se ho báli, proto se udělal bezmocným. Chce nám být blízko, 

abychom se i my toužili přiblížit k Němu. 

K letošním vánočním svátkům přeji všem, abyste prožívali blízkost Božího Dítěte 

a ve svém životě a požili hodně radosti z přítomnosti Vašich bližních. 

Všem Vám ze srdce žehná  otec Emil.

U příležitosti osmdesátých narozenin se sešel s přáteli ve slušovické restau-

raci AB hrobický malíř, březovský rodák Jiří Holík. 

Oslavenec byl pozdraven následujícími slovy:

Vážený oslavenče, milí přátelé!

Dovoluji si Vás všechny pozdravit u příležitosti narozenin umělce, který se význam-

ně zapsal do uměleckého dění našeho kraje i vlasti a jehož díla pronikla široko da-

leko do světa. Nebudu uvádět jeho životopis, ale přesto nemohu nezmínit a nepři-

pomenout březovskou rodinu Holíkovu, jeho rodiče a sourozence. Měl jsem to 

štěstí setkat se i s jeho otcem, malířem Aloisem Holíkem. Byly časy, kdy Jiří působil 

v Ostravě, a mi osudy malířů, otce a syna, splývaly v té nejkouzelnější harmonii. 

Práce obou patřily při prezentaci a výstavách i k městu, v němž se dnes setkáváme. 

Rád vzpomínám na Jirkovy výstavy v Luhačovicích, Zlíně, Ostravě, Karviné. Jirkovi 

umělečtí kolegové by mě jistě doplnili. Bylo těch setkání s jeho obrazy po republice 

i v zahraničí bohatě.

Rád připomenu třeba i výstavu ve Vizovicích v roce 2000, kde byly prezentovány 

práce všech tří Holíků, otce, syna Jiřího a jeho bratra Aloise. Moc děkuji oslavenci 

za spolupráci při kulturních a publikačních akcích. Děkuji Ti, Jiří, za ilustraci mé kni-

hy Podřevnická zastavení. Děkuji za upřímné přátelství.

 Jan Zetěk

Skleněná vyhlídka

Jan Zetěk

Na Skalce skleněný dům, 

uprostřed malířův trůn.

Za skly je jižní horizont,

bezedná barevná tůň.

Všechno je kolem po ruce, 

příbuzní, přátelé ze srdce,

kol plyne bezedný čas.

Malíři, ty taje znáš!

Horizont z východu na západ,

stojan, paleta a nápad,

jak barvy harmonií rozesmát, rozplakat,

rám srdce na plátno dát.

Přibyla výstavní síň,

k severu Hostýna stín, 

louky tu bez dechu kvetou.

Pod lesem přehrada s řekou.

Březová, Hrobice, Kašava,

do světa sporá dálava.

A k domovu tak blízko.

Zdrávo buď, otčiny místo.

Kéž pán našich dní žehná,

ať cesta dál je něžná

přes pařezy dalších roků.

Do sta let, milý hochu!

Dnes už jenom tolik:

Ať žije Jiří Holík!

K jeseni to přišlo,

to překulaté žití číslo!
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V Č E L A Ř S K É   O K É N K O

 

V tento podzimní 

čas, v čase příprav 

na svátky vánoční, 

dovoluji si vás oslo-

vit, abych připomněl 

význam včelaření. 

Vím, že pro mnohé 

z vás je včelařská 

činnost spojena pou-

ze s medem. 

Je to sice správné, i o tom je včelaření, 

ale není to jeho hlavní přínos pro příro-

du. Tím je opylovací činnost, kterou 

včely provádějí tak trochu nevědomky. 

Aby příroda zajistila oplodnění květu, 

a tím vznik semen, a tudíž i ovoce, bez 

nichž by existence a rozmnožování 

všech druhů rostlin nebyly možné, na-

chystala do květu kapičku sladké šťávy. 

Na ni právě včelu láká. Aby se včela 

k této kapičce dostala, musí nejprve 

prolézt okolo květních prašníků, kde se 

„umaže“ od pylu a takto „umazaná“ 

pak v dalším květu při cestě ke sladké 

kapičce pyl zanechá na lepkavé blizně, 

čímž květ opílí, tedy oplodní. Po nasbírá-

ní dostatečného množství sladké kapali-

ny ve květech se vrací do úlu, kde done-

senou kapalinu zpracovává odpařová-

ním, přidáváním biologicky hodnotných 

enzymů, vlastních trávících šťáv, a tak 

vyrábí med. Proto se včela správně bio-

logicky neoznačuje jako včela med sbí-

rající, ale včela med dělající. Med je tu-

díž zcela přírodní látka lidskému organi-

smu velice prospěšná. Chemicky je to 

směs jednoduchých cukrů, hlavně glu-

kosy a fruktozy, což jsou cukry snadno 

stravitelné lidským organismem, nezatě-

žující lidské vnitřní orgány složitým che-

mickým štěpením jako je tomu u řepné-

ho cukru (sacharózy). Navíc, jak již bylo 

vzpomenuto, med obsahuje také enzy-

my, žaludeční šťávy, vitamíny, silice 

a mnoho jiných biologicky cenných látek 

přidaných od včel, vše ale pocházející 

z přírodních zdrojů. A tak med by měl 

být pravidelnou složkou lidské výživy 

a jeho spotřeba by se neměla omezovat 

na dobu podzimních chřipkových na-

chlazení, kdy v něm hledáme pomoc-

nou, byť účinnou látku pro vyléčení. Ale 

vraťme se ke vzpomínané opylovací čin-

nosti, což je ten hlavní a nezastupitelný 

význam včelaření. Jak obrovská je ta 

činnost je vidět z toho, že pro vznik 1 kg 

medu v té podobě, jak jej znáte, musí 

včela navštívit a posbírat sladkou surovi-

nu z cca 4 milionů květů! Tím zajistí 

vznik 4 milionů plodů či semen. Je jasné, 

že bez této činnosti by mnoho druhů 

rostlin vyhynulo a mnohé hospodářsky 

Vážení čtenáři,

na konci roku 2014 vás nechceme příliš zatěžovat policejními 

informacemi, jelikož každý z nás nosí v hlavě již myšlenky na Vánoce 

a příchod nového roku. Dovolte mi však přiblížit jeden případ z na-

šeho teritoria a jedno varování. Začněme tím varováním…

Facebook 

V poslední době se objevily podvody, které probíhají přes sociální sít Facebook, 

a již několik lidí se opravdu v dobré víře nechalo napálit a přišlo o několik tisíc ko-

run… Podstata triku spočívá v tom, že pachatel, který je zdatný v IT technologiích, 

se nabourá do prostředí této sociální sítě a přes ni se dostane k datům vytipované 

oběti, která nic netuše mu sdělí přes registraci k domnělé doplňkové aplikaci sociál-

ní sítě důvěrná data. Potom dotyčnému přijde podvržená zpráva od jednoho z přátel 

z Facebooku s žádostí poslání, resp. převod 40 Kč, které potřebuje k tomu, aby za-

platil určitou platbu. Součástí žádosti je i to, kdyby dotyčný mohl poslat přes 

Facebook autorizační kód, který mu přijde na mobil a je určen k provedení této 

platby. Pokud tak dotyčný oslovený učiní, pošle autorizační kód k platbě ze svého 

vlastního účtu v systémem internetbanking. Vzápětí přijde zpráva o tom, že nakonec 

tento postup není nutný, protože domnělý kamarád ze sociální sítě získal peníze ji-

nak. Následuje poděkování a potom zprávy umlknou. Následnou kontrolou svého 

běžného účtu poškozený potom zjistí, že se někdo dostal k datům jeho bankovního 

účtu a odvedl z něj peníze, či takto zaplatil zboží, které si třeba přes internet objed-

nal. A to jen proto, že poslal domnělému kamarádovi autorizační kód k platbě!!! 

Proto důrazně doporučujeme, abyste se takovým situacím vyhnuli, zásadně posílání 

autorizačních kódů odmítali a pokud jste se již stali obětí takového podvodu, nebo 

se takto někdo z vás pokoušel peníze pod záminkou vylákat, abyste se obrátili na po-

licisty našeho obvodního oddělení, kteří se vám budou věnovat a přijmou vaše 

oznámení.

Krádež vloupáním

Dne 5. září 2014 v 02:44 hodin na náměstí Svobody ve Slušovicích se neznámý 

pachatel vloupal do prodejny tabáku, kde nezjištěným předmětem rozbil skleněnou 

výplň dveří, odkud následně odcizil celkem 16 krabiček cigaret Lucky Strike a 19 

krabiček cigaret Pall Mall, čímž způsobil škodu majiteli prodejny škodu odcizením 

ve výši 2.735 Kč a škodu poškozením skleněné výplně vstupních dveří ve výši 

2.396 Kč. Svým jednáním je tak podezřelý ze spáchání přečinu krádeže vloupání dle 

ustanovení § 205 odst. 1, písm. b) trestního zákoníku, za což mu hrozí trest odnětí 

svobody do dvou let. Policie již pachatele zná, avšak ten je v současné době na útě-

ku.

Opilý cyklista

Dne 30. 7. 2014 v noční době byl v obci Slušovice na komunikaci II/4915 u BČS 

Benzina zastaven a kontrolován mladistvý cyklista ze Slušovic. Jel za snížené viditel-

nosti na neosvětleném jízdním kole bílé barvy ve stavu vylučujícím způsobilost, který 

si přivodil předchozím požitím alkoholických nápojů. To bylo dokázáno dvojitou 

odbornou zkouškou kalibrovaným přístrojem s naměřenými hodnotami 1,11 ‰ 

a 1,22 ‰ alkoholu v dechu. Na základě zjištěných skutečností byla jmenovanému 

cyklistovi další jízda na jeho kole zakázána, na místo se dostavil zákonný zástupce 

mladistvého, kterému byl tento předán. Zde je na místě upozornění, že i jízdou 

na kole pod vlivem alkoholu se podnapilý dopouští přestupku proti bezpečnosti 

a plynulosti silničního provozu a takový přestupek je oznamován do správního řízení, 

kde za něj hrozí pokuta až do výše 25.000 Kč!!! 

A nyní před koncem kalendářního roku 2014 přijmete prosím naše přání klidných, 

radostných svátků vánočních prožitých s vašimi nejbližšími. Děkujeme vám za spolu-

práci a těšíme se na shledání v roce 2015, samozřejmě – jen v tom dobrém.

Za kolektiv policistů OOP Vizovice  prap. Tomáš Kubů

využívané rostliny by měly drasticky 

zmenšené výnosy. Včelaře a včely v nad-

cházejícím zimním období čeká těžký 

úkol. Včelaři sice zajistili vše pro zdárné 

přezimování, přesto budou mít až 

do jarních měsíců obavy o život svých 

včelek. Včely totiž v zimě nespí, jak si 

mnozí myslí, ale žijí a spotřebovávají 

zásoby, které jim včelař nachystal.

Jménem svým a jménem všech včelařů 

slušovické včelařské organizace přeji pří-

jemné prožití svátků vánočních, úspěšné 

vykročení do nového roku 2015, mnoho 

osobní a profesní pohody v jeho průbě-

hu.

 Košárek Josef, Hrobice

 člen ZO ČSV Slušovice
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Z e   š k o l n í c h   l a v i c

V pátek 3. 10. proběhla na naší škole návštěva Mosese Muthaka z Keni. Moses 

pomáhá podporovat chudé lidi ve slamech. Snaží se získávat finanční podporu pro 

potřebné. Půjčuje lidem peníze, aby se mohli dostat z tíživé situace, získat práci a ná-

sledně mu vše vrátit. Moses právě cestuje po Evropě a moc chtěl navštívit Českou 

republiku. Jan Pečiva poznal Mosese při své první cestě do Afriky. Společně nám 

sdělili zážitky a dojmy ze života chudých lidí z Keni. Návštěva Mojžíše nás velice zau-

jmula, protože jsme se dozvěděli, co jsme dosud ani netušili. Tohle se jen tak nedo-

víme z televize či internetu. Jelikož Mojžíš žije v Africe, má na danou situaci naprosto 

jiný pohled než ten, o kterém bychom se normálně učili ve škole. Podělil se s námi 

o příběhy chudých lidí z Keni. Zaujal nás příběh o nemocné ženě, která uvažovala 

o zabití svých dětí. Byla smrtelně nemocná, věděla, že se o její děti nemá kdo posta-

rat a že by zemřely hladem a žízní, proto zvažovala jejich smrt. Děti se naštěstí poda-

řilo zachránit a sehnaly se peníze na jejich zabezpečení. Mojžíšovou starostí je získat 

peníze od sponzorů, dostat děti do škol, zajistit práci a vzdělání. O tom vypovídá 

i příběh chlapce, který dostal motorku pro taxikaření, musel ji zaplatit a teď si vydě-

lává na dům. Dále jsme se dozvěděli o životě ve slamech. V Keni jsou tři největší 

slamy, ve kterých žije přibližně 1,5 milionu lidí. Ve slamech žijí nejchudší obyvatelé. 

Jejich domy jsou ze dřeva a plechu. Uličky ve slamech jsou nebezpečné jak v noci, tak 

i ve dne. Mojžíš nám taky vyprávěl o příběhu pár kluků bez domova, kteří bydlí 

na smetišti a živí se tím, co najdou. Většinou jedí jen jednou denně. Za vzdělání v Keni 

se musí platit. Některým školám se ani nedá říkat škola. Nemají lavice, učebnice, se-

šity a děti většinou sedí na zemi. V jedné třídě je okolo 50 dětí. Takový život si nedo-

vedeme ani představit. Nakonec bychom chtěli moc poděkovat panu Mojžíšovi 

a panu Pečivovi za krásnou přednášku o Keni. Moc se nám líbila.

Lucie Brůzlová, Nicole Březíková, 7.A

V termínu od 8. 9. 2014 do 12. 9. 

2014 se konala pobytová akce pro 6. 

ročník. Tyto pobyty jsou hojně využívány 

na školách v celé České republice. Jejich 

význam je především v posílení pozic 

jednotlivých žáků v rámci kolektivu, 

zlepšení komunikace mezi žáky, v pre-

venci sociálně patologických jevů a v zis-

ku kladných společných zážitků. V prů-

běhu tří dnů byl pro žáky připraven bo-

hatý program s využitím dramaterapie, 

arteterapie, sportovních a zážitkových 

her pod vedením třídních učitelů a pora-

denského pracovníka školy. Celá akce 

byla velmi kladně hodnocena nejen žáky 

6. ročníku, ale i třídními učiteli.

Dagmar Ledabylová, 

Rostislav Šarman

Ve středu dne 22.10. 2014 pozvali 

učitelé tělesné výchovy na naši školu 

úspěšnou českou olympijskou vítězku 

v trojskoku Šárku Kašpárkovou. Tato 

beseda byla pro žáky 5. – 9. tříd. 

V první půlce přednášky nám Šárka 

povídala o své kariéře a rodině. Měli 

jsme možnost si sáhnout na medaile 

z mistrovství světa a olympijských her 

např. z Athén. Povídání o její kariéře 

nás všechny moc zajímalo a bavilo. 

Všechny také zaujala její výška. V dru-

hé půlce měli někteří žáci možnost si 

zasoutěžit. Soutěžily 3 dvojice. Dvě 

dvojice z žáků a třetí dvojice byla 

Šárka s panem učitelem Nahodilem. 

Soutěžilo se ve skákání před švihadlo. 

Vyhrála dvojice Šárka a pan učitel. 

Všichni oběma moc fandili. Zúčastnění 

soutěžící získali od Šárky malý dárek. 

Po soutěži jsme měli možnost se Šárky 

na cokoliv zeptat a ona nám na vše 

ráda odpověděla. V závěru besedy 

jsme všichni dostali fotku s podpisem 

od Šárky Kašpárkové a mohli jsme se 

s touto sportovkyní vyfotit. Děkujeme 

Šárce za její návštěvu v naší škole 

a přejeme jí do života vše dobré. 

Lucie Brzková

I letošní advent začal v Základní škole ve Slušovicích rozsvícením vánočního stro-

mu. V příjemném podvečeru se sešlo mnoho rodičů, dětí a přátel školy, aby si 

poslechli koledy a básničky v podání žáků školní družiny. Děti pak svým odpočítá-

váním rozsvítily vánoční strom. Všichni přítomní si mohli zakoupit nejen výrobky 

žáků naší školy, ale i výrobky rodičů. Pro ty zimomřivější byly připraveny horké 

nápoje a také něco k zakousnutí. Nakonec se objevil i Mikuláš se svou družinou. 

Za přípravu akce patří velké poděkování všem, kteří se na její organizaci podíleli! 

Krásné Vánoce... to nejsou jen dárečky a překvapení, ale především láska, porozu-

mění a štěstí. My všichni Vám přejeme, ať máte po boku vždy někoho, s kým se 

můžete o to všechno podělit. Přejeme Vám poklidné prožití adventního času a 

hezké Vánoce, které se kvapem blíží.

Rostislav Šarman

Vánoční svátky jsou krásné nejen pro vůni jehličí, sladkou chuť cukroví, 

ale hlavně díky společně stráveným chvílím doma u stromečku. 

Krásné Vánoce přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Slušovice.
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Moji milí věrní čtenáři,
přicházím za vámi se svým obvyklým 

neurovnaným povídáním, tentokrát 
v krásném adventním čase, vrcholícím 
příchodem Ježíška. Ať už v jeho skuteč-
nou existenci věříme nebo ne, jeho naro-
zení, stejně tak jako narození každého 
malého človíčka znamená zrod něčeho 
nového, co má před sebou budoucnost. 
Vkládají se do něho sny jeho rodiny a na-
děje v úspěšný život. V různých snářích je 
symbol dítěte vždy charakterizován jako 
počátek, zrod, proměna, naděje a stejný 
význam má tento symbol i v souvislosti 
s Vánocemi. Narození dítěte v tomto pří-
padě znamená narození Ježíše, který byl 
světem očekáván, a v něhož byly vkládá-
ny naděje a očekávání, přání lepšího svě-
ta. A protože vím, že vy, moji čtenáři jste 
bystří, jistě už jste odhalili souvislost mezi 
úvodními větami mé úvahy a krásným 
veršem na jeho začátku. 

Ať už to přiznáme nebo ne, všichni 
máme nějaká očekávání, přání, a nejvíce 
asi vyakcentovaná v čase vánočním, kdy 
jaksi tajně a v koutku duše očekáváme 
jejich splnění. Kostrbatým písmem přání 
psaná dětmi jsou jistě čistá a průzračná, 
většinou snadno pro „ježíška“ splnitelná. 
Ale i my dospělí máme svá přání, v přene-
seném slova smyslu také kostrbatá. 
Kostrbatá proto, že o nich nedokážeme 
mluvit, nedokážeme sdělit, co nás trápí, 
co bychom chtěli, co by nás potěšilo a co 
bychom si představovali. Nemyslím tím 
samozřejmě hmotné statky, ale spíše 
vztahy, pocity, bytostné vnímání jeden 
druhého. Ne každý z nás má v sobě dar 
empatie, vcítění do potřeb a pochopení 
přání toho druhého, proto bychom si o to 
víc měli naslouchat a navzájem komuni-
kovat. Mluvit o věcech, které nás trápí, 
nezametat je pod koberec a nevěřit to-
mu, že co neřeším, se vyřeší samo. Člověk 
by sice měl v životě brát věci tak, jak při-
cházejí, ale zároveň by se měl starat o to, 
aby přicházely tak, jak by je chtěl brát.

Mnohým svým přáním, v jejichž naplně-
ní doufáme, můžeme jít naproti, a je vy-
soká pravděpodobnost, že při vynalože-
ném vlastním úsilí se nám všechno mno-
honásobně vrátí. Ale nejde jen o nás, 
naše rodiny a blízké. Naše přání (a nejlé-
pe i konkrétní činy) by měla směřovat 
i dál. K lidem osamoceným, starým, ne-
šťastným, zapomenutým, nemocným, 
opomíjeným, postiženým nebo bez do-
mova. I oni mají svá přání a touhy, mnoh-
dy mnohem prostší a jednodušší, než ty 
naše, protože si přejí to, co my považuje-
me za samozřejmost. Touží po lásce, péči, 
pozornosti, vnímavosti a pocitu, že tu 
nejsou zbyteční. A pokud jste teď nabyli 
dojmu, že mluvím jen o nás dospělých, 
mýlíte se. 

Při vánočním tvoření u nás ve školce 
jsem zaznamenala téměř neuvěřitelný 
moment proměny tak zvaného „problé-
mového“ klučíka, který se poprvé po třech 
letech své školkové docházky dočkal to-
ho, že maminka přišla na tuto akci. Téměř 
zázračně se ve svém chování změnil a byl 

neuvěřitelně šťastný a proměněný její pří-
tomností. Možná je jeho chování jen vě-
kovou neschopností slovně vyjádřit své 
přání, jeho voláním o pomoc a pozor-
nost. V ten moment se mu jeho přání 
splnilo, a maminka mu (možná i nevě-
domky) dala neocenitelný dar. Promiňte 
mi, trošku jsem se do toho svého úmyslu 
mluvit jen o přáních zamotala a zase mlu-
vím o dárcích, ale jinak to asi ani nejde, 
protože každé splněné přání vlastně zna-
mená dar, ať už je dárce známý, nebo dar 
přijde „shůry“. Ať už je to jakkoli, přeji 
všem potřebným, známým i těm beze-
jmenným, aby si na každého z nich někdo 
v adventním období vzpomněl a stal se 
dárcem, který jim pomůže naplnit jejich 
potřeby a „kostrbatá“ přání. 

Svá osobní tajná přání vám samozřejmě 
nevyzradím, ale moje přání pro vás je 
jasné. Mějte krásný adventní čas a ra-
dostné Vánoce i nový rok plný naděje, 
lásky, vzájemného porozumění a plnění 
všech tajných přání. 

K Vánocům vám přejeme, co vám ni-
kdo nenadělí. Aby byli přátelé, abyste se 
rádi měli. Abyste se často smáli a nikdy 
jste neplakali. Aby bolest přebolela 
a utekla rychle z těla. Aby štěstí při vás 
stálo, a to není vůbec málo.

  Jana Tománková

Už jenom pár okamžiků, ať se splní do puntíku, 

kostrbatým písmem psaná, tajná přání nevídaná…

Transfuzní oddělení Krajské nemoc-

nice T. Bati ve Zlíně nám sdělilo, že 

ředitelka Mateřské školy Sluníčko 

Jana Tománková dosáhla 60 bez-

platných odběrů krve.

Ochota dárců darovat krev pro 

zdraví a často i záchranu života je pro-

jevem humánního vztahu ke spoluob-

čanům. Patří jí proto dík nejen těch, 

kterým pomohla navrátit zdraví, ale  

i pracovníků transfuzního oddělení.

Také vedení města Slušovice děkuje 

paní ředitelce za její pomoc potřeb-

ným a dobrý příklad pro ostatní.

Už jenom pár okamžiků, ať se splní do puntíku, 

kostrbatým písmem psaná, tajná přání nevídaná…
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Od devadesátých let, kdy se firma TNS SERVIS zabývala převážně prodejem 

a servisem výpočetní techniky, uplynulo více jak 20 let. V té době asi žádný 

z jejích zakladatelů netušil, že se vyvine v dynamickou výrobní společnost 

s vlastním vývojem, téměř 400 zaměstnanci, dodávající nejrůznější výrobky 

uznávaným světovým společnostem jako je Robert Bosch, Automotive 

Lighting, Zetor, Volvo, nebo Iveco.

trh se však firmě tvrdě vymstilo, “ vzpo-

míná Jiří Klouda, syn dalšího ze spoluza-

kladatelů, který v té době přebíral řízení 

firmy. 

FIRMA MUSÍ STÁT 

NA VZDĚLANÝCH LIDECH

„Tato krizová situace nás vedla k nut-

nosti rychle se transformovat. Kromě 

hledání nových zákazníků mimo auto-

mobilový průmysl bylo potřeba investo-

vat do modernizace výroby včetně auto-

matizace, robotizace a samozřejmě 

v neposlední řadě i do vzdělávání za-

městnanců. Nyní má TNS SERVIS vzdělá-

„Od založení společnosti v 1991 se 

opravdu hodně změnilo,“ vzpomíná pan 

Jiří Rašner, jeden ze spolumajitelů a člen 

dozorčí rady. V roce 1994 firma naváza-

la spolupráci s německou nadnárodní 

společností Robert Bosch, což brzy ved-

lo ke změně zaměření společnosti. Servis 

a prodej výpočetní techniky byl postu-

pem času ukončen a firma se postupně 

zaměřila na výrobu a montáž výrobků 

pro automobilový průmysl. Jedním 

z prvních výrobních programů byla mon-

táž ostřikovačů pro přední světlomety, 

následovala výroba stěračů a držáků uh-

líku pro elektromotorky.

„Automobilový trh byl tehdy v regio-

nu střední Evropy hodně hladový. Nebýt 

krize v letech 2008 a 2009, společnost 

TNS SERVIS by zřejmě zůstala u výroby 

pro automobilový průmysl. Téměř jed-

nostranné zaměření na automobilový 

vací a tréninkové centrum i vlastní vývo-

jové konstrukční oddělení pro automati-

zaci a robotizaci,“ říká její ředitel.

Největší výzvou minulého roku bylo 

pro TNS SERVIS uzavření kontraktu 

na velmi úzkou výrobní spolupráci s fir-

mou TRIDONIC. Jedná se o nadnárodní 

společnost, která je předním světovým 

výrobcem průmyslové světelné LED 

techniky. Díky vlastnímu vývoji automa-

tizace a robotizace jsme byli schopni 

nabídnout výrobu LED řetězů včetně 

konstrukce výrobní technologie. Firma 

na tento projekt přijala více jak 60 no-

vých zaměstnanců a rozšířila své antista-

tické (ESD) výrobní a skladové prostory.

„Tak velký růst nebyl jednoduchý. 

Kromě technických inovací v současné 

době klademe důraz i na stabilizaci tý-

mů. Máme zde mnoho nových spolu-

pracovníků, kteří se postupně zapraco-

vávají do našeho specifického oboru 

zakázkové sériové výroby. Neustále také 

pracujeme na optimalizaci všech proce-

sů, jedině tak si udržujeme svou konku-

renceschopnost“ říká pan Klouda. To, že 

se to daří, dokládá také fakt, že firma 

vyváží výrobky nejen v rámci EU, ale také 

do Brazílie, Indie nebo Číny.

Jako český rodinný podnik má TNS 

SERVIS také zájem na rozvoji regionu. 

Jeho nové, jasně zelené logo můžete 

spatřit mezi sponzory mnoha společen-

ských, kulturních a sportovních akcí 

v okolí Slušovic a Zlína. Být společensky 

zodpovědnou firmou bere TNS SERVIS 

jako svůj závazek.

Více na www.tnsservis.cz

Ředitel společnosti Ing. Jiří Klouda 

Fokus na vývoj robotizace a výrobních 

technologií je jednou z priorit firmy
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Ve čtvrtek 16. října proběhl slav-
nostní ceremoniál, při kterém 
Městská knihovna ve Slušovicích ob-
držela titul Knihovna roku 2014 
Zlínského kraje. 

Spolu se starostou města Slušovice 
Ing. Petrem Hradeckým jsme převzali 
tento titul za přínos k rozvoji veřejných 
knihovnických a informačních služeb 
a nadstandardní aktivity knihovny z ru-
kou Ladislava Kryštofa, člena Rady 
Zlínského kraje pro oblast kultury a ces-
tovního ruchu. Přítomna byla ředitelka 
Krajské knihovny Františka Bartoše 
ve Zlíně PhDr. Zdeňka Friedlová a další 
zástupci této instituce, pozváni byli zá-
stupci kulturního a veřejného života, zá-
stupci měst a obcí.

Soutěž pořádaná Zlínským krajem 
a Krajskou knihovnou Fr. Bartoše byla 
vyhlášena letos v dubnu. Sešlo se osm-
náct nominací. V prvním kole se hodno-
tily číselné ukazatele a to, zda knihovna 
splňuje standardy. V kole druhém byly 
vybrané knihovny navštíveny komisí, kte-
rá posuzovala vzhled knihovny, knižní 
fond a mimořádné aktivity knihovny.

Za každý okres Zlínského kraje byla 
oceněna jedna knihovna (celkem čtyři 
knihovny) a čtyři knihovníci. Za okres Zlín 
převzala ocenění právě naše knihovna.

Obdrželi jsme šek na 10.000 Kč 
na obohacení knihovního fondu. Za tyto 
finance byly nakoupeny knihy.

Za sebe mohu říct, že si ocenění velmi 
vážím, a také chci vyslovit poděkování 
za podporu a spolupráci vedení města 
Slušovice.

Děkujeme čtenářům (i nečtenářům) 
za gratulace, které nás zahřály u srdce. 
Knihovna je tu pro vás, takže jsme rádi, 
že ji tak i berete a že vás toto ocenění 
také potěšilo.

Jaké akce se konaly v tomto roce? 
V březnu se konala akce Březen měsíc 

čtenářů, kdy byli noví čtenáři registrováni 
zdarma. 

Každé první úterý v měsíci (kromě let-
ních prázdnin) se konají dopoledne pro 
maminky s dětmi (a budou se konat 
i v příštím roce, první dopoledne v novém 
roce proběhne 6. ledna).

V březnu měsíci přišly na návštěvu děti 
z MŠ (2 třídy). S předškoláčky jsme po-
znávali znělky z televizních večerníčků 
a povídali jsme si o knihách s příběhy 
z televizních večerníčků (2 třídy).

V dubnu a květnu proběhly besedy pro 
2. třídy o Václavu Čtvrtkovi (2 třídy) a pro 
3. třídy o Astrid Lindgrenové (3 třídy).

V květnu také proběhlo tradiční paso-
vání prváčků na čtenáře (2 třídy). Královna 
Říše knih přivítala děti ve své říši a poví-
dala si s nimi o knihách a o své říši – 
knihovně. Děti složily čtenářský slib a by-

ly pasovány na čtenáře hůlkou knižní víly. 
Dostaly glejty (diplomy), řády (odznáčky 
Už jsem čtenář!) a čestné čtenářské prů-
kazy, které je opravňovaly přijít se zare-
gistrovat do knihovny na rok zdarma. 
Královně pomáhala knižní víla, u které se 
děti podepsaly na listinu, která každý rok 
dokumentuje, kolik nových děti již umí 
číst. Tato listina se na věčné časy zakládá 
v Říši knih. Po pasování na čtenáře se 
některé děti přišly přihlásit do knihovny. 
Potěšující je, že část dětí svůj čtenářský 
průkaz měla již před pasováním na čte-
náře.

V červnu byly na návštěvě děti ze 4. 
tříd, které se statečně popasovaly s jazy-
kolamy, hádankami, příslovími a pořeka-
dly při Hrátkách s češtinou. Děti, které 
měly nejvíce bodů, byly odměněny. V pří-
padě jedné ze tříd prakticky všechny děti 
měly úkol na jedničku.

O prázdninách do knihovny zavítaly 
děti a vedoucí z táboru Slušovjánku. Děti 
ze dvou turnusů zde strávily vždy jedno 
dopoledne. Hrály si, prohlížely si knihy, 
malovaly...

V říjnovém Týdnu knihoven se celý tý-
den mohli opět registrovat noví čtenáři 
bez poplatku a taktéž upomínky byly 
promíjeny. Probíhaly také dny otevřených 
dveří. Probíhaly i různé soutěže a ankety.

V tomto roce bylo zpracováno více než 
1400 nových knih (počet v době uzávěr-
ky novin – do konce roku ještě nějaké 
další přibudou). Knihovní fond je neustá-
le doplňován o nové tituly. Na webových 
stránkách www.slusovice.knihovna.cz 
můžete nahlédnout do on-line katalogu 
městské knihovny, kde zjistíte, zda je 
požadovaná kniha k dispozici.

Přebaleno bylo 856 starších knih.
Poskytujeme regionální služby a meto-

dické vedení obecním knihovnám v Bře-
zové, Hrobicích, Neubuzi, Želecho-vicích 
nad Dřevnicí a Místní knihovně v Dešné.

Od 6. října také probíhá časově neo-
mezená sbírka textilií (čisté ručníky, deky 
apod.), matrací (čisté, do 1 metru), vodí-

tek a jiných potřeb pro psy (i použitých), 
piškotů, konzerv a steliva pro kočky 
apod. pro zlínský Útulek pro zvířata 
v nouzi.

Jednu várku textilií a pochoutek jsme 
již útulku předali. Pokud máte něco, čím 
byste chtěli zvířátkům v útulku přilepšit, 
nebo pokud chcete darovat textilie, pře-
dání je možné v půjčovní době knihovny. 
Za zvířátka z útulku děkujeme.

V příštím roce se děti mohou těšit 
na to, že se naše knihovna přidala 
k Lovcům perel. Tato myšlenka vznikla 
v Knihovně města Hradce Králové a po-
stupně se k ní přidávají další knihovny. 
Hra Lovci perel mění čtení v dobrodruž-
ství a z práce s knihou dělá zábavu. 
Vybrané dětské knížky se ve hře stávají 
perlorodkami a přinášejí svým čtenářům 
zajímavý zisk v podobě perel (korálko-
vých). Děti musí ovšem odpovědět 
na otázky ke knize. Tyto otázky dostanou 
děti domů současně s knížkou, pokud se 
budou chtít hry účastnit. Při vracení knih 
za úspěšně zvládnuté dotazy dostanou 
perlu, která se navleče na šňůrku. Šnůry 
s perlami zůstávají celý rok v knihovně 
vyvěšeny a označeny jménem. A při dal-
ších návštěvách mohou děti lovit další 
a další perly. 

Na konci roku si mohou děti perly 
v knihovně směnit za různé dárky. Knihy, 
které jsou perlorodkami, najdete jedno-
duše – na hřbetě budou mít nálepku 
s nápisem Toto je perlorodka.

Hra startuje 5. ledna. Pravidla budou 
k dispozici v městské knihovně a na we-
bu knihovny.

Knihovna bude od 22. 12. 2014 – 2. 1. 
2015 zavřená. Pokud jste měli knihy vrá-
tit v době, kdy je kniha uzavřená, samo-
zřejmě se vám lhůta výpůjčky prodlužuje 
do 5. 1. 2015.

Přejeme všem krásné prožití svátků 
vánočních a šťastné vykročení do nového 
roku.

Jana Kapustová, 
Městská knihovna ve Slušovicích

 



PODĚKOVÁNÍ

Srdečně děkujeme zástupcům města 

Slušovice za blahopřání a dary u příleži-

tosti naší diamantové svatby.

 manželé Jedličkovi

VZPOMÍNKA

Dne 30. října 2014 tomu bylo 10 let, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek a dědeček, pan Petr 

Kapusta ze Slušovic.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Milada a synové 

Martin a Petr s rodinou

Sbor dobrovolných hasičů Slušovice 

děkuje všem občanům, městu Slušo-vice, 

sponzorům, členům SDH, jejich rodinným 

příslušníkům a všem ostatním příznivcům 

za pomoc při oslavách 130. výročí založe-

ní SDH Slušovice a za podporu v roce 

2014. Přeje všem radostné prožití svátků 

narození Betlémského Dítěte. Jeho posel-

ství lásky, pokoje a míru spolu s darem 

zdraví ať vás všechny provází celým ro-

kem 2015.

Dovolujeme si Vás pozvat na tra-

diční Končinovou zábavu, která se 

bude konat 14. února 2015 v Soko-

lovně ve Slušovicích

starosta SDH Milan Novák

SLUŠOVICKÉ NOVINY • Periodický tisk územního samosprávného celku • Čtvrtletník • REG MK ČR E 13113
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• JUBILANTI

 ŘÍJEN – PROSINEC 2014

Anežka Miklová   90 let

Jan Vaněk   70 let

Otto Brož   70 let

Františka Švachová   94 let

Ludmila Machalíčková   85 let

František Dolanský   75 let

Jana Kodovská   80 let

Vlasta Štarhová   80 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

• NAROZENÍ

Jan Mika

Anna Baranová

Alex Klučka

Karolína Švejčarová

David a Rostislav Trunkátovi

Jakub Novotný

Aneta Dlabajová

Dominik Musil

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

• ÚMRTÍ

Marie Solčanská 

Vlasta Foltýnová

Marie Bednaříková

Jindřiška Brázdilová

Marie Zimmermannová

 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast.

• SŇATKY

David Bochořák a Kateřina Jurášková

Michal Novák a Hana Bednaříková

Pavel Holeš a Jarmila Holíková

Stanislav Roháček a Markéta Bayerová

Ondřej Dlabaja a Hana Rieglová

Na společné cestě přejeme 

novomanželům hodně štěstí.

UPOZORNĚNÍ

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

matrikářka

ZLATÁ SVATBA
V obřadní síni městského úřadu se 

dne 25. října 2014 konala oslava 

50let společného života manželů 

Dolanských ze Slušovic. Při tak vzác-

né oslavě poděkoval starosta města 

Ing. Petr Hradecký manželům za vý-

chovu dětí a jejich celoživotní práci. 

Do dalších společných let jim popřál 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

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 ne-

správným parkováním omezen prů-

jezd techniky při zimní údržbě a také 

průjezd vozidel firmy, která provádí 

sběr odpadů.

Prosíme vás proto, abyste u ro-

dinných domů svá vozidla parkovali 

na svých pozemcích nebo v gará-

žích či vjezdech a nebránili tak ply-

nulému a bezpečnému úklidu sněhu 

na komunikacích.  Děkujeme.


