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V sobotu 10. září se konal řemeslný trh společně s druhým ročníkem
slušovického štrúdlování.
Na řemeslném trhu jste mohli vidět 34
řemeslníků a prodejců.
Keramická dílnička paní Hany Svobodové nebo malování na tašky Marty
Hefkové mělo u dětí úspěch. Mohli jste
se podívat zblízka na řemeslo košíkářské
(dva šikovní košíkáři předváděli výrobu),
nebo sledovat při práci známého dráteníka pana Pavola Adamce z Vizovic.
Původně jsme měli přihlášených řemeslníků více, ale tentokrát se vše sešlo
tak, že přibližně deset z nich se odhlásilo, ať již kvůli nemoci své či dětí – nebo
z jiných důvodů. Navíc v tomto termínu
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Foto Petr Jaroň

bylo naplánováno v okolí více akcí.
Přesto si myslím, že kdo chtěl, určitě si
mohl vybrat z nabídky krásných rukodělných výrobků či pochoutek – ať již frgálů, trdelníků či sýrů.
Doprovodný program obstaralo
Divadlo eMILLIon. Mohli jste od nich
slyšet kramářské písně a kuplety (kuplet
je píseň jednoduché formy, zpravidla
s refrénem, někdy aktuálního, satirického nebo žertovného obsahu; uplatňuje
se zejména ve fraškách a v kabaretech),
na sokolské zahradě zajistili několik her
pro děti.
Děti využily možnosti malování na obličej nebo se pobavit na skákacím hradě.

Součástí řemeslného trhu bylo druhé
slušovické štrúdlování. Letos se přihlásilo 13 amatérských pekařek či pekařů
a rozhodně bylo na co se dívat. V 11.30
hodin zasedla pětičlenná komise složená
ze zástupců a občanů našeho města. Ti
každý ze štrúdlů ohodnotili určitým počtem bodů. Po sečtení všech bodů bylo
již jasno v tom, kdo patří ke třem nejúspěšnějším. Tyto pekařky jsme pozvali
na 13.30 hodin do sálu nové sokolovny,
kde starosta Ing. Petr Hradecký vyhlásil
výherce. Vítězkou tohoto voňavého soutěžního klání se stala paní Eva Horáková
ze Slušovic, která dostala první cenu
za nejchutnější štrúdl (robot s bohatým
příslušenstvím).
Místo druhé a domácí pekárna patří
Janě Pavelkové (původně ze Slušovic)
a třetí místo a výrobník sody Sodastream
putoval k paní Marcele Čalové ze
Slušovic.
Výherkyním ještě jednou blahopřejeme. A děkujeme i ostatním pekařkám
a pekařům, že jste se zúčastnili. Bez vás
všech by soutěž neměla význam.
Oceněna byla první tři místa, ale také
ostatní štrúdly měly co do sebe a byly
jak vizuálně, tak chuťově zajímavé.
A musíme vyzvednout i onu vizuální
stránku, některé ze štrúdlů nám byly
totiž předány s krásnou oblohou, ať již
ve formě zeleniny u slaného zeleninového štrúdlu, tak ve formě sušených jablíček u jiného. Všechny vypadaly luxusně.
Neúčastnili se jen občané Slušovic, ale
také Zlína, Otrokovic a dalších obcí.
A tentokrát se zapojili i dva mladí pekaři – dívka a hoch, každý se svým výrobkem.
O ochutnávku po vyhlášení výsledků
byl velký zájem. Nejprve se, jako loni,
zaprášilo po výherních štrúdlech, ale také ostatní dlouho na podnosech nezůstaly.
Těšíme se, že v příštím roce se přidáte i vy, kdo jste dosud neměli odvahu. Vždyť štrúdl je v našem okolí
oblíbená pochoutka a určitě i váš je
pro vaši rodinu ten nej...
Jana Kapustová
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• Rada města schválila podání žádosti
Hasičskému
záchrannému
sboru
Zlínského kraje na dotaci ve výši 120 tisíc Kč pro zajištění jednotky kategorie
JPO II/1 na rok 2017.
• Starosta informoval radu o jmenování nového velitele SDH Slušovice, kterým je od 1. 7. 2016 pan Michal Novák.
• Na základě předloženého návrhu
ředitele ZŠ Slušovice rada města schválila seznam investičních a neinvestičních
akcí v základní škole, který slouží jako
podklad pro případné čerpání dotací
přes Místní akční skupinu.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace
ve výši 5 000 Kč z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a Českým
svazem chovatelů, ZO Slušovice.

• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu města
uzavřenou mezi Městem Slušovice
a Nemocnicí Milosrdných bratří Vizovice.
• Rada města schválila smlouvu mezi
Městem Slušovice a Správou a údržbou
Zlínska na opravu odvodnění u opěrné
zdi na místní komunikaci Na Vyhlídce.
• Rada města schválila podmínky
za zábor veřejného prostranství pro firmu Navláčil stavební firma, s. r. o. Zlín
pro účely stavby nové lékárny
ve Slušovicích.
• Rada města schválila vyhlášení opakovaného výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ
Slušovice“.
Více na www.slusovice.eu
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„Lepší dárek jsme si k 25. výročí založení firmy nemohli přát“ nadšeně komentoval Jiří Klouda, ředitel společnosti TNS SERVIS, výsledek v soutěži
Inovační firma Zlínského kraje 2016.
Společnost získala Čestné uznání
za inovační aktivity. Centrum průmyslové robotizace je v TNS intenzivně budováno již od roku 2012 a v blízké budoucnosti se připravuje jeho další rozšíření.
Jak prozradil pan ředitel, za toto relativně krátké období se podařilo vyvinout
a implementovat téměř 30 robotických
technologií. Všechna tato pracoviště
jsou implementována ve výrobních halách společnosti TNS SERVIS a pomáhají
zaměstnancům zvládat náročné požadavky zákazníků z automobilového,
elektronického a světelného průmyslu.
Široký výrobní sortiment a nároční zákazníci zvučných jmen jako jsou firmy
Robert Bosch, Automotive Lighting nebo americká jednička na trhu s LED
světelnou reklamou, firma AgiLight, jsou
zárukou, že se pracovníci při vývoji robotických pracovišť v blízké budoucnosti
určitě nebudou nudit. Každý nový projekt je originál a výrobní pracoviště musí
být velmi flexibilní a efektivní. A proto
ve společnosti přistoupili k realizaci robotických „buněk“, jež představují základ života pro náročné výrobní linky,
které již celé také pocházejí z „domácí
dílny“. Toto Čestné uznání je ocenění
poctivé práce všech zaměstnanců společnosti, kteří přichází s novými nápady
a mají touhu ukázat, že i na „malém“
městě se mohou udát velké věci. „Jde
pouze o to nebát se zdravě riskovat
a hlavně chtít!“ zakončil své povídání
ředitel firmy, Ing. Jiří Klouda.
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Nová prototypová obráběcí a svářecí dílna pro precizní kusovou výrobu.
Nejen pro podporu svého Centra robotizace otevřelo TNS počátkem letošního roku novou obráběcí dílnu. Zaměřuje
se na kusovou kovovýrobu, včetně nabídky svařování nerezu, železa i hliníkových slitin pomocí moderních svářeček
TIG a MIG/MAG. Do moderního klimatizovaného zázemí i do strojního vybavení
dílny firma investovala nemalé prostředky, aby byla schopna rychle a kvalitně
reagovat na interní požadavky vlastního
vývojového centra robotizace, ale také
na požadavky zákazníků zvenčí. V současné době dílna pracuje na jednu směnu a postupně nabírá personál tak, aby
mohla rozšířit své činnosti na dvousměnném provoze.
Jiří Rašner
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Před patnácti lety cestovala moje
dcera ze studií z Prahy do rodného města Slušovice. Ve vlaku se jí podařilo najít
kupé, které bylo jen zčásti obsazené.
Seděl tam senior, jehož vzhled připomínal příjemného pohádkového dědečka.
Starý pán přijal úsměv mladé dívky s povděkem a byla to pro něho i výzva začít
dialog. Běžné otázky týkající se cestování vlakem a nepříznivostí počasí přešly
do roviny osobních dotazů. První otázka
byla: „Kam, slečno, cestujete?“ Při vyslovení cílového místa Slušovice, chtěl starý pán slyšet o tom, jak to bylo se slušovickým zázrakem týkajícího se JZD
Slušovice. Dcera mu povyprávěla své
zážitky z dětství. Tehdy z paneláku, kde
jsme dříve bydleli a který stál v blízkosti
dostihové dráhy, sledovala o sobotách
množství přijíždějících autobusů se SPZ
z celé republiky, které nejezdily navštívit
Slušovice jen kvůli dostihům, ale hlavně
za účelem nákupů a kulturních zážitků.
Poté starý pán překvapil moji dceru
otázkou, zda nezná náhodou ve své
rodné obci jméno Hynek Fárek. Kladná
odpověď ho potěšila a pán začal vyprávět o tom, že před druhou světovou
válkou ve třicátých letech minulého století navštívil ve Slušovicích soukromé
lázně. Lázně se nacházely ve zděném
domku, ke kterému vedla úzká pěšina,
jež končila v lesním porostu. V domku
bylo šest kójí a v každé stála vysoká
válcová červená plechová nádrž něco
jako nám známý „bojler“. Pod každým
takovým bojlerem byla kamínka, v nichž
se topilo dřevem, a tak se ohřívala voda
v bojleru, ze kterého ústil kohoutek
do velké bílé vany, jež stála na ozdobných nožkách. Kromě toho zde byl i barel se studenou vodou. Klient si teplotu
vody ve vaně řídil dle vlastní potřeby.

Voda pocházela z hluboké, ručně kopané studny a její pramen údajně vykazoval bohatost minerálů, které osvěžily
lidský organismus. Každý návštěvník tzv.
lázní měl k dispozici kvalitní mýdlo
a měkké ručníky. Dokonce se návštěvníci
mohli i zahřát v jakési horkovzdušné
místnosti ve stylu sauny.
Popis tehdejších lázní se v dnešní době zdá humorný, ale je potřeba si uvědomit, že koupelny v té době téměř neexistovaly v běžných domech a v malé
vesnici už teprve ne. Domek, který sloužil ke koupelové a očistné relaxaci byl
i v období druhé světové války hojně
navštěvovaný.

Dokonce se tam přišel vykoupat i nějaký německý loajální oficír. V dnešní
době pěšina k domku neexistuje a po
stavbě zůstal pouze úhor.
Dcera vystoupila na nádraží v Otrokovicích, poděkovala dědečkovi za pěkné vyprávění a na odchodu z kupé mu
sdělila, že ten pán, který provozoval tzv.
slušovické lázně, byl její pradědeček.
Na závěr bych chtěla vyzvat pamětníky naší obce, jestli mají nějakou historku
z našeho rodného města, ať mi napíší
a já se pokusím o povídkové ztvárnění.
Možná, že někdo ze spoluobčanů také
překvapí vlastním povídáním, které se
týká historických událostí Slušovic.
R. Krupičková
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Setkání s Pavlem Novým – talk show – 15. 10. – 19 hodin. Známý český herec
Pavel Nový, člen pražského divadla Ypsilon, Vám v devadesátiminutovém pořadu
s humorem sobě vlastním bude vyprávět veselé historky. Vstupné 100 Kč.
Nezbedná pohádka – na motivy pohádky Josefa Lady – hraje SPOLU – Spolek
ochotníků Lukoveček – 23. 10. – 15 hodin. Šedesátiminutová pohádka s krásnými
kulisami. Vstupné pro dospělé 50 Kč, pro děti 20 Kč (i na pohádku budou místenky).
Lipovjan – 12. 11. – 19 hodin – vystoupení folklórního souboru z horňácké obce
Lipov, ležící na pomezí Bílých Karpat. Vstupné 50 Kč.
Adventní jarmark Mikroregionu Slušovicko – 26. 11., 9–15 hodin
Adventní koncert – Adventní kalendář – Musica dolce vita – 17. 12.,19 hodin.
Předprodej vstupenek na akce Města Slušovice v Městské knihovně ve Slušovicích
v půjčovní době. V současné době prodáváme lístky na Setkání s Pavlem Novým,
Nezbednou pohádku a na Lipovjan.
Prosím, nežádejte o rezervaci vstupenek před oficiálním termínem prodeje.
Informaci o termínu konání akce a začátku předprodeje naleznete ve vitrínách
Města Slušovice (prosklené vitríny za kostelem a naproti městskému úřadu), na
webových stránkách www.slusovice.knihovna.cz a www.hornipodrevnicko.cz a také
v kabelové televizi. Těm z Vás, kdo máte nastaveno zasílání oznamek na akce, upozornění přijde do Vaší emailové schránky. Pokud chcete této možnosti využít také,
stačí zaslat email na knihovna.slusovice@cmail.cz a do předmětu napsat Oznamky.
Jana Kapustová
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těší mě, jak se z informací od kolegů včelařů dozvídám, že se stále více zásobujete medem nákupem přímo u nich. Je to nejen způsob, jak nakoupit med opravdu
nenarušený přidáváním nebo zpracováním. Také máte možnost se při takovém
nákupu dozvědět od včelaře bližší informace o typu, druhu a jakosti nakupovaného
medu. To všechno samozřejmě není možné při nákupu v obchodě. Jako doklad
tohoto mého tvrzení mohu přidat vlastní zkušenost. Při běžném nákupu v jednom
zlínském supermarketu jsem ve frontě u pokladny stál za paní, která měla zboží
vyrovnané na pásu. Mezi jiným i kilogramovou sklenici se žlutým obsahem. Když
paní pokladní začala zboží oceňovat a vzala do ruky právě tuto sklenici, tak se jí
zákaznice zeptala, zda ten pastovaný med je také za cenu normálního medu! Paní
pokladní se zeptala: „Jaký med?“ „No ten co držíte v ruce,“ odpověděla zákaznice.
„Ale to je zelí,“ zněla odpověď od pokladní. Tak se rozproudila debata, při níž zákaznice vysvětlovala, že sklenici vzala v regálu s medem, pokladní zase vysvětlovala,
že to tam asi někdo odložil, když si nákup zelí rozmyslel. Nás včelaře může z tohoto příběhu těšit, že paní věděla, že existuje pastovaný med, že je žluté barvy a že
se ho vyplatí kupovat. Pro ostatní zákazníky nevčelaře budiž toto varováním, že
pouhá barva u medu může vést ke klamání, a to i v případě, že skutečně půjde
o med! Nákup kvalitního medu vám přeje
Josef Košárek, Hrobice, Tiskový mluvčí ZO včelařů Slušovice
3
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Ve čtvrtek 1. září 2016 byl zahájen školní rok 2016-2017 v budově Základní školy
ve Slušovicích. V tomto školním roce bude naši školu navštěvovat 465 žáků. Oproti
loňskému školnímu roku je to nárůst. Do školních lavic letos zasedli i naši noví prvňáčci. S těmi přišli rodiče, kteří se účastnili slavnostního prvního školního dne svých
dětí. Na naše prvňáčky čekalo seznámení se s novými paními učitelkami. Následně
proběhlo slavnostní pasování našich nejmenších žáčků, kteří obdrželi šerpy a pamětní listy.
Slavnostní první školní den ukončil prázdniny, během kterých byly vymalovány některé prostory nové budovy, proběhla výměna nábytku v kabinetu školní družiny,
dokončena byla výměna podlah v krčku. Obnoven byl hardware některých učeben.
Čištěním prošla část fasády, tenisový kurz a minigolfové hřiště. Doufáme, že dané
úpravy zlepší prostředí, ve kterém se budou děti pohybovat.
V tomto školním roce bude naše škola také pokračovat v čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Minulý školní rok jsme ukončili 2 projekty. V letošním
školním roce jsme se zapojili do projektu Inkluze v ZŠ Slušovice. V rámci projektu
bude na naší škole působit školní psycholog, proběhnou školení pedagogů v oblasti
inkluze a čtenářské gramotnosti, rozběhnou se doučování pro žáky. Projekt je dvouletý.
Se začátkem školního roku byly spuštěny také nové webové stránky školy www.
zsslusovice.cz. Zde Vás průběžně informujeme o veškerém dění ve škole. Nové webové stránky získaly novou grafiku, jsou lépe přizpůsobeny mobilním zařízením. Se začátkem školního roku začala také fungovat elektronická žákovská knížka pro žáky
druhého stupně. Děkujeme rodičům za vstřícnost a ochotu při práci s touto aplikací.
Přejeme si, aby dané změny zlepšily výchovně vzdělávací proces dětí, které naši
školu navštěvují.
Rostislav Šarman, ředitel ZŠ Slušovice
Začátek nového školního roku znamenal velkou změnu nejen pro naše prvňáčky, ale i pro žáky šestých tříd. Stali se
z nich nejmladší „druhostupňáci“, seznamovali se nejen se spolužáky, kteří
k nim do třídy přistoupili z okolních škol,
ale i s novými učiteli. Aby byl tento přechod pro ně co nejméně náročný, snažili jsme se jim ho usnadnit adaptačním
kurzem, jehož cílem je stmelení třídního
kolektivu, seznámení s novými třídními
učiteli a také společně prožité chvilky
plné dobrodružství a zábavy. Výborné
zázemí nám poskytlo Rekreační středisko Trnava, které leží uprostřed nádherné
přírody.
Hned po příjezdu a ubytování nás čekal nabitý program. Po společné venkovní hře, v níž si žáci otestovali svoji
rychlost a schopnost spolupráce, už čekaly na každou třídu jednotlivé činnosti
organizované třídními učiteli a vyučující
tělocviku Dagmar Ledabylovou. Zatímco
jedna třída sportovala na hřišti, ostatní
dvě se věnovaly seznamovacím aktivitám a natáčení vlastního videa. Postupně
se jednotlivé skupiny prostřídaly tak, aby
si každá vyzkoušela všechno. Posilněni
večeří a opékanými špekáčky, vrhli jsme
se první večer na noční dobrodružství
v lese. Zcela vyčerpaní jsme uléhali
do postele a těšili se na to, co přinese
nový den. I když ani v úterý nám počasí
příliš nepřálo, nenechali jsme se odradit.
Odměnou za všechny splněné aktivity
bylo vyhlašování školního Oskárka, ceny,
kterou si odnesli tvůrci nejlepšího sou-
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těžního videa. Pomyslnou třešničkou
na dortu pak byla závěrečná diskotéka.
Ještě na nás ve středu čekala sportovně-vědomostní hra v lese a byl čas na společné zhodnocení adaptačního kurzu.
Pro všechny zúčastněné to byl bezesporu velmi příjemně strávený čas, během
něhož jsme si zahráli mnoho her, vyluštili nejrůznější úkoly, ale hlavně se o sobě navzájem dozvěděli spoustu zajímavého. Prožité chvíle nám bude připomínat výtvor, na který všichni žáci třídy
otiskli své dlaně, a také společně vytvořená pravidla, která se všichni budou
snažit dodržovat.
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Ze školních lavic

3iUW\]DåNRORX
Úsměvy prvňáčků i starších žáků,
rodičů i organizátorů, krásné počasí
a hodně zábavy pro všechny. Taková
byla „Párty za školou“ v pátek 9. září
2016. Tuto akci již počtvrté pořádal
Klub rodičů ve spolupráci se Základní
školou Slušovice. Že má „Párty“ již
stálé místo v našem školním kalendáři
potvrdila i rekordní účast dětí a dospělých. Poděkování za přípravu akce
patří členům Klubu rodičů i vyučujícím
ZŠ Slušovice, kteří se podíleli na organizaci. Největší poděkování patří ale
žákům osmého a devátého ročníku,
kteří se se svými úkoly pro prvňáčky
výborně vypořádali. S našimi nejmladšími žáky se seznámili, doprovodili je
při sportovních aktivitách a určitě přispěli k jejich lepší adaptaci na nové
školní prostředí. Všem za organizaci
děkujeme a těšíme se na další ročník.
Jan Nahodil

Co se ti na kurzu nejvíc líbilo?
Všechno bylo super, ale mohl být delší.
Zábavné hry. Hra v noci. Všechno. Párty.
Natáčení filmů. Diskotéka. Hry v lese.
Vyhlašování Oskárků. Chromáčci …
Co se ti na kurzu nelíbilo, co ti
chybělo? Počasí. Nic. Chyběla mi sestra. Žít bez WIFI. Polštářek a plyšák.
Rodina. Pojistky na diskotéce. Naučila
jsem se nezávidět. …
Co ti kurz dal, co ses naučil?
Poznala jsem víc spolužáky a učitele.
Dal mi nové přátele. Dal mi kamarády
a nové vědomosti. Nevím. Trochu tančit. Víc jsme se sblížili. Tancovat ploužák. Odvahu. Začali jsme se víc bavit
s klukama. Jména spolužáků. …
Eva Hozíková, žáci 6. ročníku

7iERUMDNRQD'LYRNpP]iSDGě
V polovině prázdnin se konal tradiční tábor pořádaný
Asociací sportu pro všechny Slušovice. Již druhým rokem jsme
si jako místo pobytu zvolili RS Trnava a toto prostředí opět
nezklamalo.
V sobotu 30. července se začali sjíždět kovbojové a kovbojky
z blízkého i dalekého okolí. Dostali loknout KOLALOKOVY
LIMONÁDY a mohli se jít ubytovat. Pak už je čekal týden plný
sportování, her, tance a zábavy.
Pět družstev soutěžilo o co největší počet bodů, které se
každý den přičítaly a posunovaly po plánu celotáborové hry.
Výsledky byly jak na houpačce, každý tým zažil úspěch i neúspěch v různých druzích soutěží. Mezi nejoblíbenější hry se
zařadily nově „liščí ocásky“, ale nesměly chybět klasiky jako
„vlaky“, brainball, pašeráci…Vítěz mohl být jen jeden, ale i tak
si to užila i ostatní družstva.
Nezapomínalo se i na tvořivé činnosti Květy a Hanky, a tak si
každý kovboj mohl nasavovat tričko dle své fantazie, vymodelovat něco z hlíny a namalovat si vlastního kovboje.
Až na jeden den, kdy jsme museli program kvůli dešti přesunout do vnitřních prostor, nám počasí přálo. Tak jsme celý týden prožili běháním po lese, louce, či hraním na hřišti a plněním úkolů táborové hry. Kubovy sázky na výherce zpestřily
průběh soutěžení.
Závěrečný večer jsme se všichni oblékli do pyžam už v 19:30
hodin, ale nebojte se, spát jsme ještě nešli. Čekal nás pyžamový večírek s vyhlašováním výsledků, který se protáhl do pozdějších hodin.
V sobotu 6. srpna už nás čekalo jen balení a loučení. Velké
díky patří organizátorce a hlavní vedoucí Iši Staroveské, která
nás vzala pod svá křídla a postarala se o zajištění chodu tábora.
Také děkujeme dalším vedoucím, kteří se ve dne v noci starali
o zábavu a pohodlí dětí: Květě Henzelýove, Hance Vávrové,
Petru Staroveskému, Martině Pavlíčkové, Pavlíně Lukešové,

Petře Slováčkové, Jakubu Cikrytovi, Mirovi Horákovi, Evě
Staroveské, Janě Staroveské.
Ke kovbojům patří koně. Velký dík za projížďky s dětmi patří
paní Pavle Nesňalové, Terezce Vyvlečkové , Zdence Janů a jejich třem koníkům.
Překvapením na konci tábora byl i průlet letadla se sladkou
odměnou. To nám zajistil Petr Jungmann. Za reportáž z našeho
dění na táboře a fotodokumentaci vděčíme panu Petru
Jaroňovi. Všem náleží naše poděkování.
Nesmíme však také zapomenout na naše spozory: Nadaci
SYNOT, Greiner packaging Slušovice, TNS s.r.o., Naturvita a.s.,
BVM s.r.o., Topnatur s.r.o., Vraník s.r.o., obec Neubuz., SWS
a.s., díky kterým jsme mohli dopřát táborníkům odměny, sportovní vybavení na tábor, táborová trička a šátky, a dalším ….
Velké uznání patří i rodině Tomšů za poskytnutí pěkného
zázemí, vstřícné jednání a výbornou kuchyň.
Tábor byl vydařený a tak se těšíme na další rok opět v Trnavě
od 30. 7. do 6. 8. 2017!
Eva Staroveská

9\]NRXåHMVLőHPHVOR
Ve čtvrtek 8. září 2015 se 41 chlapců
z osmých a devátých ročníků naší školy
zúčastnilo akce nazvané „Vyzkoušej si
řemeslo“. Pořádala ji Střední odborná
škola Josefa Sousedíka Vsetín na odloučeném pracovišti školy – Vsetín, Bobrky,
kde probíhá odborný výcvik technických
oborů. Tato „Škola plná řemesel“ nám
nabídla exkurzi, zajistila dopravu i program určený právě chlapcům, které toto
zaměření zajímá. Cílem akce bylo pomoci žákům zorientovat se v nabídce SOŠ J.
Sousedíka (studijní i učební obory) při
volbě budoucího studia a povolání a vyzkoušet si nabízené obory také po praktické stránce.
V 8:30 jsme se sešli s přihlášenými
žáky a paní učitelkou Uhlířovou v prostorách šaten, abychom se společně
přesunuli k přistavenému autobusu. Ten
nás přepravil do Vsetína na pracoviště
Bobrky, jež jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik
stavebních, strojírenských a automobilních oborů. Žáci se rozdělili do tří skupin
s pracovními názvy – STAVAŘ (zaměřeno
na obory: elektrikář, zedník, truhlář, te-

sař, instalatér), STROJAŘ (mechanik seřizovač, obráběč kovů) a AUTOMECHANIK
(autotronik, opravář zemědělských strojů). Prohlédli si dílny, kde probíhá praktická výuka jednotlivých učebních oborů, seznámili se s činnostmi, které tyto
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obory provádí, a některé si sami vyzkoušeli. Strojaři navštívili také výrobní prostory firmy Hirschmann Czech s.r.o.
V 12:30 jsme se vrátili zpět ke škole
na odpolední vyučování.
Mgr. Zdeňka Štěpánová

-XELOHMQtIRWEDORYì
WXUQDMSőtSUDYHN
Dne 22. 6. se uskutečnil na fotbalovém stadionu ve Slušovicích tradiční
turnaj „O pohár starosty Slušovic“, který
byl označen už jubilejním číslem 10.
Za podpory města tak mohl opět proběhnout tento oblíbený předprázdninový turnaj, v němž měří síly nejmladší
kategorie malých fotbalistů. Počasí bylo
výborné a v počtu šesti mužstev turnaj
nabídl skvělé zápasy. Týmy Slušovic A.,
Slušovic B., Březové, Vizovic, Hvozdné
a Slavičína se utkaly systémem každý
s každým a bylo neuvěřitelné sledovat,
jak i nejmenší fotbalisté komplikovali boj

o body starším borcům. Vzhledem k vítězství Slušovic A. v devátém ročníku cítily i současné sestavy dvou domácích
týmů velkou chuť titul obhájit. To se
nakonec nepodařilo a ve vzájemném
souboji o první místo mezi Slušovicemi
A. a Slavičínem rozhodl jediný vstřelený
gól Slavičína tři minuty před koncem
zápasu ve prospěch hostujícího týmu.
Gól byl pro Slavičín „zlatý“ a rozhodl
o jejich zisku hlavního poháru. Ocenění

se však dostalo všem zúčastněným fotbalistům a dle reakcí hráčů a rodičů se
všichni těší na pokračování této tradice
příští rok. Příznivce domácího klubu pak
může jen potěšit, že nejlepším hráčem
i brankářem byli vyhlášeni talenti z domácích mužstev. Hráčem turnaje byl
zvolen Michael Brázda z týmu Slušovice
A a nejlepším brankářem Jan Červenka
z týmu Slušovice B.
Aleš Divílek

3Uţ]NXPQLFNpSUi]GQLQ\VH6OXåRYMiQNHP
Již teď se na vás těšíme v neděli 9. října 2016 od 13-17 hodin
na sokolské zahradě ve Slušovicích, kde se konají již 4. dýňové slavnosti.
Můžeme prozradit, že přípravy na tuto oblíbenou podzimní
slavnost jsou v plném proudu. Kromě tradičních dýňových
specialit, které jsou hlavními gastronomickými hvězdami tohoto odpoledne, se pro vás chystají zajímavé podzimní dílničky, opět nás přijedou rozveselit a roztančit bubeníci a tanečnice z Afrobandu MoNimba, letošní novinkou bude žonglovací koutek pro děti. Chystáme také další překvapení, na která
si ještě pár týdnů počkáme, ale slibujeme, že budou stát za
to!
A do svých deníčků si rovnou napište termín akce Setkání
s Mikulášem a jeho družinkou, které se uskuteční v pondělí
5.prosince 2016 od 16.30 před kostelem ve Slušovicích.
Za partu Slušovjánku
Marta Hefková

Také letošní rok uspořádal o prázdninách spolek Slušovjánek
několik táborových turnusů pro nejmladší děti. Díky novým
posilám, které do naší táborové party přibyly a obohatily řady
vedoucích, se uskutečnily celkem 3 turnusy, kterých se zúčastnilo bezmála 80 dětí ze Slušovic a blízkého, ale i vzdálenějšího
okolí. Naší základnou se staly tradičně prostory místní fary.
Děti se na těchto táborech proměnily v průzkumníky, vědce
a badatele, zkoušely si různé pokusy, objevovaly nové vynálezy a pozorovaly svět kolem sebe přes lupu, která se stala typickým poznávacím znamením pro letošní tábory. Každý turnus měl svůj speciální program. Některé děti stihly navštívit
hasiče, jiné se vykoupaly v potoku a další prozkoumávaly
kostelní věž a vzácné netopýry s panem Skočovským.
Jsme rádi, že v nás mají rodiče důvěru a již čtvrtým rokem
nám svěřují své děti.
Aktivita Slušovjánku však nekončí u příměstských táborů.
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REALITNÍ PORADNA PRO VÁS

^Ws^>haKs/
ǀŝēĞŶşƉƌŽĚĢƚŝϮϬϭϲͬϮϬϭϳ

Jakékoliv dotazy týkající se realit zasílejte na mail
jana.musilova@re-max.cz nebo tel. 733 699 112



WƎŝũěƚĞƐĞǌĂƉƐĂƚĚŽŬƌŽƵǎŬƵŶĂŚĂůƵǀĞ^ůƵƓŽǀŝĐşĐŚ

Chcete koupit byt nebo dům?
Víte, jak nejlépe začít?

W/^ĂƵŬĄǌŬŽǀĠŚŽĚŝŶǇ
ϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϲŽĚϭϲŚŽĚŝŶ͊

Nejlepší, co můžete udělat, je navštívit šikovného makléře a říct mu,
co hledáte. Proč? Protože šikovný makléř vede seznam zájemců
poptávajících byt, dům, chalupu nebo pozemek. V momentě, kdy já
dostanu do prodeje nemovitost, mezi prvními obvolám právě
zájemce ze svého seznamu. A věřte, že mnoho nemovitostí je hned
prodaných. A tak je ani na internetu neuvidíte a možná Vám unikla
báječná příležitost ke koupi.

WůĂƚşƐĞēůĞŶƐŬǉƉƎşƐƉĢǀĞŬϱϬϬ͕Ͳ<ēŶĂĐĞůǉƌŽŬ͘



<KEdZ^dEϭ͘Ͳϵ͘ƚƎşĚĂ
;ƌŽǌĚĢůĞŶŽŶĂƐƚĂƌƓşĂŵůĂĚƓşͿ
WŽŶĚĢůşϭϲͲϭϳŚŽĚŝŶŶĂŚĂůĞ

Tak neváhejte a obraťte se na svého realitního makléře.

dĂŶĞēŶşĂƉŽŚǇďŽǀĄƉƌƽƉƌĂǀĂ͕ǌĄŬůĂĚǇƚĂŶĐĞ͕ƌŽǌǀŽũĐŝƚƵƉƌŽƌǇƚŵƵƐ͕
ƐƚƌĞĞƚĚĂŶĐĞ͕ƉŽŚǇďŽǀĠŚƌǇ͘sĞĚĞWĞƚƌ͕:ĂŶĂ͕WĄũĂ͘

Na Vaše dotazy se těší



s/E1ZK/p^ dD/;ĚĢƚŝŽĚϮůĞƚͿ
WŽŶĚĢůşϭϳͲϭϴŚŽĚŝŶ

Jana Musilová

Pohodový školní rok
přeje všem
Jana, Matýsek a Týnka

WƽůŚŽĚŝŶǇƐƉŽůĞēŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇǀĞĚĞŶĠĐǀŝēŝƚĞůĞŵ;ƉŽŚǇďŽǀĠŚƌǇ͕
ƚĂŶĞēŬǇ͕ƎşŬĂŶŬǇ͕ƉşƐŶŝēŬǇͿ͕ƉƽůŚŽĚŝŶǇƉƎĞŬĄǎŬŽǀĄĚƌĄŚĂ;ǀǇƵǎŝƚş
ŶĄƎĂĚşĂŶĄēŝŶşƚĢůŽĐǀŝēŶǇͿ͘sĞĚĞWĞƚƌ͘



^WKZdKsE1WK,zKs,Zzϭ͘Ͳϱ͘ƚƎşĚĂ
WŽŶĚĢůşϭϳʹϭϴŚŽĚŝŶ
,ŽĚŝŶĂƉůŶĄƐŽƵƚĢǎş͕ŚĞƌĂǌĄďĂǀǇ͘
<ƌŽŵĢƚƌĂĚŝēŶşĐŚƐƉŽƌƚŽǀŶşĐŚŚĞƌ;ǀǇďşũĞŶĄ͕ĨŽƚďĂů͕ĨůŽƌďĂůͿ͕ƵƌēŝƚĢ
ĚŽũĚĞŝŶĂŶĞƚƌĂĚŝēŶşŚƌǇŽďůşďĞŶĠŶĂƚĄďŽƎĞ;ďƌćŶďĂůů͕ŬŝŶͲďĂůů͕ƌŝŶŐŽ͕
ƐŽĨƚƚĞŶŝƐ͕ŵƂůŬǇ͕ŬƵďďͿ͘sĞĚĞ<ƵďĂ͕/ƓĂ͕<ǀĢƚĂ͕ǀĂ͘


dĢƓşƐĞĐǀŝēŝƚĞůĠ^Ws^ůƵƓŽǀŝĐĞ

Hledám pro své klienty byty 2+1 a 3+1 ve Slušovicích.
Peníze máme připraveny, tipy odměním.
7
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Dne 30. července 2016 oslavili pěkných 50 let společného života manželé
Anna a František Krajčovi ze Slušovic.
Zástupci města – starosta Petr Hradecký
a místostarosta Jindřich Elšík poděkovali
manželům Krajčovým za jejich společný
život a práci pro rodinu i naši společnost.
Do dalších společných let jim popřáli
všechno nejlepší, mnoho zdraví a štěstí.

Dne 4. srpna 2016 oslavili krásných 60
let společného života manželé Jana
a Oldřich Methodovi ze Slušovic.
K tomuto vzácnému jubileu jim popřáli
zástupci města – pan starosta Petr
Hradecký s místostarostou Jindřichem
Elšíkem. Poděkovali jim za jejich celoživotní práci pro rodinu i pro naši společnost a do dalších společných let popřáli
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

6EtUNDSUR'LDNRQLL%URXPRY
Ve dnech 18. a 19. října 2016 od 9 do 17 hodin se uskuteční v prostorách
hasičské zbrojnice sbírka pro Diakonii Broumov.
Věci, které můžete odevzdat: Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské) • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony • Látky (minimálně 1m²,
prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) • Domácí potřeby (nádobí bílé
i černé, skleničky) zabalené v krabici • Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky,
peří • Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) • Kabelky, batohy,
drobné předměty z domácnosti • Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční • Knihy, časopisy
Věci, které odevzdat nelze: Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
– z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil

Ema Freundová
Božena Horníková
Jindřich Vávra
Drahomíra Křiváková
Otakar Střílka
František Pícha
Anna Crkalová
Emil Daněk
František Kolečkář
Vlasta Janků
Jiří Vít
Ludmila Tomšů
Jan Klásek
Anna Jurná
Mojmír Jünger
Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!
• NAROZENÍ

Filip Šarman
David Novák
Patrik Smilek
Amálie Matušů
Alžběta Sedlářová
Samuel Nemesh
Šťastným rodičům blahopřejeme
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!
• ÚMRTÍ

Jan Jedlička
Josef Hruboň
Božena Plšková
Ferdinand Schreiber
Libuše Klíčníková
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
UPOZORNĚNÍ
V rubrice Společenská kronika jsou zveřejňovány významné životní události občanů Slušovic. Pokud nechcete tyto informace, které se Vás osobně týkají zveřejnit, obraťte se na matriku MěÚ – písemně, osobně nebo telefonicky na tel.
číslo 577 981 376 nebo 577 983 344.

matrikářka

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli doprovodit na poslední cestě pana
Eduarda Janušku.
Manželka a dcery s rodinami
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