
Vážení spoluobčané,

vánoční svátky jsou za dveřmi a při-
nášejí nám příležitost ke zklidnění 
po končícím náročném roce. Po letech 
covidových se opět nesmazatelně za-
píše do našich pamětí. Válečný kon-
flikt na Ukrajině, výrazné navyšování 
cen, úroků, informační smršť ve sdělo-
vacích prostředcích a na sociálních sí-
tích (internetu) a k tomu ještě třeba 
i jiné osobní problémy, přinášely neu-
stálý tlak na naše vnímání. Opravdu 
s vědomím komplikované doby a troš-
ku i s obavami o budoucí dění si z ce-
lého srdce přeju, aby se vánoční doba 
stala těmi svátky, které nás naladí 
na radostnější vlnu, třeba jen v tom, 
že budeme mít čas pro sebe a naše 
blízké. Do následující doby povánoční 
přeji, aby se nám dařilo nepodléhat 
negativnímu kritickému hodnocení 
všeho kolem nás. Přeji, abychom si 
uměli vážit zdánlivých maličkostí, kte-
ré nás mohou pozitivně a příjemně 
naladit. Budoucnost máme ve svých 
rukou, ve správném konání, myšlen-
kách a vyslovených vyjádření. Vším 
ovlivňujeme své okolí a na to často 
zapomínáme. Ukazuje se, že samo-
statnost pro správné rozhodování, bu-
de s velkou pravděpodobností, v nad-
cházející době důležitější než dopo-
sud.  

Petr Hradecký, starosta

Dokončení na str. 3
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Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že vás můžu v tento 

vánoční čas pozdravit a sdělit vám i pár 
informací o chodu města, plánovaných 
nebo uskutečněných akcích.

Nejprve mi ale dovolte, abych vám 
poděkoval za přízeň a za podporu v ko-
munálních volbách. Jsem velmi rád, že 
mohu pokračovat v práci nejen pro naše 
město, ale hlavně pro jeho obyvatele. 
Pro mou osobu je to velmi zavazující 
a pevně věřím, že ty, které jsem přesvěd-
čil, nezklamu a ty, které se mi přesvědčit 
nepodařilo, alespoň mile překvapím.

V měsíci říjnu proběhla Slušovicemi 
zpráva, že budova zdravotního střediska 
je na prodej. Protože se jedná o místo, 
kde jsou zajišťovány lékařské služby ce-
lému mikroregionu, věnovali jsme tomu-
to podnětu nejvyšší prioritu. Po četných 
jednáních na mimořádném zasedání za-
stupitelstva byl schválen odkup této bu-
dovy se záměrem udržet v našem městě 
dostupnost lékařských služeb.

Měsíc listopad byl ve znamení dokon-
čení prací na zokruhování vodovodu 
a kanalizace ulic Vítězství a Na Vyhlídce. 
Zároveň v tomto měsíci rada města 

z doručených žádostí vybrala nájemníky 
do nového Komunitního domu pro  
seniory. Věříme, že se našim novým ná-
jemníkům bude v bezbariérovém domě 
se společenskou místností spokojeně žít.

V současné době probíhají jednání se 
ŘSZK o rozsáhlé opravě pozemní komu-
nikace v ulici Vítězství, kde se kromě 
nového povrchu či nových chodníků 
bude vyměňovat vodovodní řad a budo-
vat oddílná kanalizace. 

Téměř každým rokem jsme se setkáva-
li u silvestrovského ohňostroje a dovolte 
mi, abych vás i letos na něj pozval, a to 

Radostné prožití 
 vánočních svátků 
a vše dobré do roku 2023 
přeje 
 vedení města Slušovice.

SLOVO STAROSTY
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Ze zasedání rady města 
Rada města schválila rozdělení kom-

petencí starosty a místostarosty.

Starosta

Investiční akce města
Dotace
Výběrová řízení
Rozpočet města
Příprava obecních vyhlášek a nařízení 
rady
Školství – ZŠ, MŠ
Vedení krizového štábu
Odpady
Personální záležitosti
Hasiči
Majetko-právní záležitosti, správa  
a pojišt. majetku, prodej a pronájem
Lesní hospodářství
Komise pro záležitosti občanské  
a sociální

Místostarosta

Investiční akce města
Dotace
Výběrová řízení
Služby města (zaměstnanci, vodní 
hospodářství, nájmy nebytových  
a bytových prostor, kabelová TV)
Inventarizace hmotného a nehmot-
ného majetku města 
Kultura a sport
Knihovna a nová sokolovna
Sociální oblast
Dětská hřiště
Zájmové organizace
Hřbitov
Noviny
Kronika města
Vymáhání pohledávek
Pokladna

• Rada města schválila bezplatný pro-
nájem prostor sokolovny (bez doplňko-
vých služeb) pro příspěvkové organizace 
města – Základní školu Slušovice vč. 
koncertů ZUŠ, Klub rodičů při ZŠ 
Slušovice, Mateřskou školu Sluníčko, 
SDH Slušovice, DSO-Mikroregion Slušo-
vicko a Místní akční skupinu Vizovicko 
a Slušovicko.

• Rada města schválila s platností 
od 1. 1. 2023 nové podmínky pro fi-
nanční a věcné dary u příležitostí naro-
zenin, vítání narozených dětí a svateb.

• Rada města stanovila oddávací ter-
míny:

Pátek: 13.45 hodin a 14.15 hodin
Sobota: 10,30 hod., 11.00 hod. 

a 11.30 hodin.
Místem pro uzavírání sňatků je obřad-

ní síň Městského úřadu ve Slušovicích.
• Rada města schválila oddávající:
- starostu Ing. Petra Hradeckého
- místostarostu Ing. Jana Fenyka
- člena zastupitelstva Mgr. Jindřicha 

Elšíka.

• Rada města schválila ceník proná-
jmu na kluzišti u základní školy:

Dospělý – 70 Kč/hodina
Dítě do 8 let – 20 Kč/hodina
Dítě od 8 do 15 let – 40 Kč/hodina
Pomůcky figurky – 30 Kč/hodina
Pomůcky hrazdičky – 20 Kč/hodina
Pronájem celé plochy – 2000 Kč/hod.
• Rada města schválila smlouvu s fir-

mou KLEMPÍŘSTVÍ Jakuba Jiří, na zimní 
údržbu místních komunikací pluhová-
ním v zimním období 2022-2023.

• Rada města schválila veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí individuální dota-
ce z rozpočtu města uzavřenou mezi 
Městem Slušovice a společností Podané 
ruce, o.p.s.. Dotace ve výši 5 000 Kč 
bude použita na zajištění služby Terénní 
programy ve Zlíně – poskytování sociální 
terénní služby ve Slušovicích orientova-
né na aktivní uživatele nealkoholových 
drog.

• Rada města schválila žádost společ-
nosti Zdravotní klaun o příspěvek na čin-
nost pro děti i seniory přímo v nemocni-
cích. Výši příspěvku stanovila na částku 
5 000 Kč. 

• Rada města schválila Římskokatolické 
farnosti Slušovice navýšení dotace pro 
Scholu Cantiamo v částce 21 200 Kč.

• Rada města souhlasí s připojením 
domů v ul. Dostihová č. p. 590, 621 
a 725 a schválila smlouvu o umístění 
zařízení pro napojení jednotlivých domů 
na optickou síť, kterou plánuje realizo-
vat firma AVONET.

• Rada města schválila smlouvu s fir-
mou DELIKOMAT s.r.o., Modřice o umís-
tění 1 kusu nápojového automatu v šat-
ně na městském kluzišti u základní školy 
na dobu určitou do 30. 4. 2023.

• Rada města schválila aktualizovaný 
Provozní řád pro veřejné víceúčelové 
hřiště, dětské hřiště, fitness a skatepark 
hřiště. 

• Rada města vzala na vědomí uzavře-
ní MŠ Sluníčko v době vánočních svátků 
od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023.

• Rada města schválila uzavření měst-
ské knihovny v době vánočních svátků 
od 22. 12. 2022 do 2. 1. 2023.

• Rada města projednala a doporučila 
ke schválení v zastupitelstvu Smlouvu 
o zřízení zástavního práva na budovu 
Komunitního domu pro seniory, kterou 
se město zavazuje, že neprovede změnu 
užívání bytů k jinému účelu než k bydle-
ní občanů starších 60 let po dobu 20 let 
a po tuto dobu nepřevede vlastnické 
právo k bytům na jinou osobu.

• Rada města s ohledem na podmínky 
stanovené poskytovatelem dotace tj. 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 

schválila výběr nájemníků do Komu-
nitního domu pro seniory ve Slušovicích.

• Rada města schválila smlouvu se 
Správou a údržbou silnic Zlínska, s. r. o. 
na zimní údržbu místních komunikací 
solením v zimním období 2022-2023.

• Rada města schválila konání silvest-
rovského ohňostroje v dostihovém areá-
lu dne 31. 12. 2022 ve 21 hodin za část-
ku 70 000 Kč.

 (Více na www.slusovice.cz)

Zpráva z ustavujícího 
zasedání Zastupitelstva 

města Slušovice
Do nového volebního období od říj-

na 2022 do podzimu roku 2026 byli 
ve volbách do zastupitelstev obcí zvo-
leni zastupiteli města:

Ing. Hradecký Petr
Ing. Fenyk Jan
Kališ Milan
Matůšů Dušan
Jarcovják Karel
Mgr. Elšík Jindřich
Mgr. Hefková Marta
Horák Rudolf
Elšík Kamil
Mgr. Krupičková Růžena
Ing. Macurová Lucie, Ph.D.
Novák Antonín
Ing. Pečiva Lukáš
Švejčara Patrik
Ing. arch. Zbranek David

Ustavující zasedání zastupitelstva se 
konalo 24. října 2022 a jeho hlavními 
body bylo zvolení vedení města, tj. 
starosty, místostarosty, radních a také 
kontrolního a finančního výboru.

Tajným hlasováním byli do funkce 
starosty, místostarosty a radních zvo-
lení:

Ing. Petr Hradecký – starosta
Ing. Jan Fenyk – místostarosta
Milan Kališ – radní
Dušan Matůšů – radní
Karel Jarcovják – radní

Proběhla také volba kontrolního 
a finančního výboru. Výbory byly zvo-
leny ve složení:

Kontrolní výbor:

Mgr. Růžena Krupičková – předseda 
výboru

Mgr. Jindřich Elšík – člen výboru
Ing. Lucie Macurová, Ph.D. – členka 

výboru

Finanční výbor:

Ing. Lukáš Pečiva – předseda výboru
Antonín Novák – člen výboru
Mgr. Marta Hefková – členka výbo-

ru
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dokončení ze str. 1

na 31. 12. 2022 do areálu dostihové 
dráhy, kde by se měl ve 21 hod uskuteč-
nit.

Již tradičně bych chtěl pozvat všechny 
sportovce a příznivce bruslení na kluziš-
tě v areálu ZŠ, kde je pro ně připravena 
ledová plocha pro zimní radovánky. Více 
informací na FB či webu města.

Závěrem chci popřát každému pokoj-
né a pohodové svátky plné radosti 
a do nového roku pevné zdraví a plno 
životního optimismu.

Jan Fenyk 
místostarosta

Vodné a stočné pro rok 2023
 bez DPH s DPH
vodné 56,55 62,20
stočné 44,27 48,70
celkem	 100,82	 110,90

DĚTSKÁ	SKUPINA	MRAVENIŠTĚ

V měsíci září u nás probíhalo adaptač-
ní období. Přišlo mnoho nových dětí, 
a proto adaptace dětí trvala trochu déle. 
Nejen, že si děti zvykaly na pečovatelky, 
kamarády a nové prostředí, ale také 
poznávaly, jak se žije v kolektivu. Naučily 
se vzájemně respektovat a pomáhat si, 
půjčovat si hračky, osvojily si hygienické 
návyky a většina z nich také zvládla usí-
nat bez rodičů.

Během podzimu nám počasí přálo 
a mohli jsme s dětmi trávit hodně času 
venku. Sbírali jsme přírodniny, zejména 
listy, ze kterých jsme hodně tvořili. 
Využívali jsme hřiště v blízkém okolí, 
navštívili jsme místní akvaristiku, kde si 
děti mohly i pohladit morčátka a křečky.

Po dvouleté pauze jsme mohli uspořá-
dat pro děti a rodiče mikulášskou besíd-
ku, kde nás navštívil Mikuláš s andělem. 
Děti se podílely na přípravě občerstvení 
a vytvořily stromeček z ovoce. Na besíd-
ce předvedly rodičům říkanky, zazpívaly 
písničky, zabubnovaly si do rytmu hudby 
a ozdobily si s rodiči vánoční baňku. Byl 
to velmi příjemný společný podvečer.

V příjemné atmosféře budeme pokra-
čovat i v novém roce, kdy budeme vyhlí-
žet sníh, abychom si mohli zadovádět, 
stavit sněhuláky a koulovat se. V únoru 

Aktivity Domino 
oslavíme Valentýna tvorbou přáníček 
pro rodiče a sejdeme se na masopust-
ním karnevalu. V březnu se budeme 
pomalu připravovat na Velikonoce. 
Povíme si o velikonočních zvycích, vy-
zdobíme třídy a pozveme rodiče na spo-
lečné velikonoční tvoření. Po celou dobu 
se snažíme vytvářet příjemné a podnět-
né prostředí pro děti v době, kdy rodiče 
musí skloubit pracovní a osobní povin-
nosti. 

Jana Henešová, vedoucí dětské 
skupiny Slušovice

KOMUNITNÍ	CENTRUM	DOMINO

Podzim se nesl v poskytování pomoci, 
poradenství či podpory našim klientům. 
Standardní nabídku jsme od října rozšíři-
li o klub pro rodiče Špuntíkov. Pravidelně 
se zde schází převážně maminky s dět-
mi. Děti se zde formou hry nenásilně 
začleňují do kolektivu a získávají první 
kamarády. Dospělí pak mají možnost 
probrat různá témata týkající se dětí 
nebo právě úplně obyčejných věcí. Jak 
klienti sami říkají, klub bývá světlým bo-
dem týdne a prožitím hezkého času při 
sdílení svých radostí či starostí. Zatím se 
scházíme v poněkud komorním počtu. 
Určitě budeme rádi, když nás navštíví 
i další maminky s dětmi. 

Do nového roku jsme pro rodiče 
s dětmi připravili bohatou nabídku akti-
vit, jako např. besedy s odborníky 
na různá témata (např. příprava na školu 
a školku, skrytá zákoutí sociálních sítí, 
jak vybrat vhodné aktivity pro děti 
apod.), kluby pro rodiče nebo worksho-
py pro maminky zaměřené např. 
na zdravý životní styl apod. 

Eva Slováčková, KCR Slušovice

NÍZKOPRAHOVÉ	 ZAŘÍZENÍ	 PRO	
DĚTI	A	MLÁDEŽ	

V nízkoprahu to žije!!!! Nový školní rok 
jsme v září odstartovali příhodným té-
matem „Škola bez potíží“ a zbytek pod-
zimu se věnovali závislostem a finanční 
gramotnosti. Vedle preventivních pro-
gramů nechyběly ani hry, různá tvoření 
nebo úspěšná halloweenská párty. 
Prosincem pak otevíráme debatu o zdra-
vé osobnosti a čeká nás samozřejmě 
také spousta pečení cukroví. 

V novém roce budeme procházet té-
maty jako např. znečišťování planety 
nebo vztahy a přátelství, a to interaktivní 
formou, s Petrem a Radkem. 

Přejeme i vám všem příjemné prožití svátků vánočních v radosti, klidu, 
vzájemné úctě a zdraví. Úspěšný nový rok 2023!

Přijď do klubu i Ty! Pokud Tě něco 
trápí, nedaří se Ti ve škole nebo doma, 
nevěříš si….. Nebo jenom tak, zahnat 
nudu a pokecat! Jsme tu pro Tebe 
od pondělí do pátku, mezi 12. a 18. 
hodinou.

Petr Lukeš, NZDM Slušovice
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V létě proběhla revize knihovního fon-
du, při které nám rukama prošel celý 
knihovní fond – více než 17.200 knih. 
Všechny knihy byly přeneseny k počítači 
a načteny do revizního programu. Ty 
knihy, které si to zasloužily, byly přebalo-
vány, poškozené nebo opotřebované 
knihy byly navržené na vyřazení. Na pod-
zim proběhl velký výprodej vyřazených 
knih. Výtěžek z výprodeje byl použit 
na nákup nových knih. 

V letošním roce bylo pořízeno více než 
1.000 nových knih a také osm nových 
regálů (dva do dětského oddělení, dva 
malé do hlavní půjčovny a čtyři do čítár-
ny) a krásné polštářky ve tvaru květiny, 
které jsou umístěné v dětském oddělení 
a jsou mezi dětmi oblíbené.

V knihovně jsou k dispozici také au-
dioknihy a hry, zapůjčené z Krajské 
knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. 

K vypůjčení jsou zde také dvě Albi 
tužky a více než 50 Albi knih.

V Týdnu knihoven v říjnu bylo možné 
se registrovat do knihovny na jeden rok 
zdarma.

V knihovně můžete využít služby kopí-
rování, laminování a balení knih a sešitů. 
Letos bylo obaleno ještě více učebnic 
než v loňském roce.

Také letos jsme se zapojili do sbírky 
kabelek pro Kabelkový veletrh Naděje 
Zlín. Děkujeme těm z Vás, kdo jste daro-
vali nějakou kabelku, batoh, tašku. 
Výtěžek je každoročně určen pro vyba-
vení Domu pokojného stáří. Příští rok se 
opět ke sbírce přidáme, takže pokud 
budete dělat úklid skříně nebo najdete 
pod stromečkem nové modely, rády 
od vás nepotřebné kabelky či batůžky 
převezmeme již nyní.

Shrnutí roku 2022 přineseme v prv-
ním vydání Slušovických novin v příštím 
roce.

V předvánočním období bude knihov-
na otevřena do 20. prosince včetně, 
poté v úterý 3. ledna.

Přejeme všem krásné prožití svátků 
vánočních, pevné zdraví a hodně lásky 
do nového roku a těšíme se na vás 
v příštím roce. Ať je dobrý…

Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích

Tel. 575 570 636
E-mail: knihovna.slusovice@cmail.cz

www.slusovice.knihovna.cz
FB: www.facebook.com/knihovna 

slusovice

Střípky  
z městské knihovnySTŘÍPKY  
z městské knihovny

Lampióny rozsvítily Slušovice
Stalo se v předvečer výročí 17. listopadu. Desítky svíticích lampiónů zpříjemnily 

docela teplý listopadový podvečer. Start byl na zrekonstruovaném náměstí. V dopro-
vodu dobrovolných hasičů se dlouhý průvod vydal k cíli, který byl tradičně na sokol-
ské zahradě. Odměnou byl adventní kalendář sponzorovaný Patrikem Švejčarou 
a čerstvý popcorn, který vyráběli a plnili do originálních kelímků členové našeho ha-
sičského sboru pod dozorem Martina Kováře. Kroky účastníků pak vedly k občerstvo-
vacímu pultu s nabídkou čaje, lízátek, svařáčku a hranolků, které nám připravil pan 
Pavlíček z AB restaurace se svým kolektivem. Vše se vypilo a snědlo v rekordním čase. 

Letos jsme se obešli i bez doprovodné 
show, ale o to více bylo prostoru na přá-
telské popovídání s občany města 
Slušovice a těšily nás rozesmáté tváře 
našich dětí, prostě báječná podvečerní 
nálada. 

Velké poděkování patří členům naše-
ho skvělého hasičského sboru, za koor-
dinaci Karlu Jarcovjákovi a hlavně všem, 
kteří se účastnili – dětem i dospělým. 

Za Nadační fond pro rozvoj a podpo-
ru Slušovic vedenou Tondou Novákem 
sepsala R. Krupičková.
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Ze školních lavic

Zprávičky z naší sluníčkové mateřské školičky
Vážení a milí čtenáři,
za naši sluníčkovou školičku si vám dovolím zprostředkovat malé rozloučení se 

starým rokem a zároveň přivítat rok nový. Je to opět takové bilancování, při kterém 
si uvědomuji tok času. 

Ale konečně už mohu napsat – teď už 
je svět zase v pořádku. Sluníčko se vráti-
lo k běžnému životu a režimu, který 
fungoval dříve. Děti mají pestrý vzdělá-
vací program nejen od paní učitelek, ale 
také obohacený externími hosty. Znovu 
se obnovily oblíbené kroužky (badatel-
ský a taneční kroužek, keramika) pro 
děti i výlety do okolních měst (Vsetín). 
Co se týká obnovování „starých“ akcí 
z dřívějších dob, letošní školní rok je 
od začátku vskutku nabitý.

Hned v první polovině září k nám při-
jeli chovatelé papoušků, kteří nám po-
vyprávěli o zajímavostech a předvedli 
své svěřence i s jejich legračními triky, 
které se papoušci naučili. V říjnu k nám 
přijeli divadelníci s představením, zhlédli 
jsme písečnou animaci, ale také dorazila 
paní se svým záchranářským psem, se 
kterým nám předvedli ukázku záchrany 
člověka. Konečně po dlouhé době jsme 
také mohli ve třídách přivítat rodiče na-
šich dětí na akci podzimní a později ad-
ventní tvoření. Při těchto příležitostech 
si mohli něco pěkného společně vytvo-
řit. Za spolupráci bych chtěla poděkovat 
Nadačnímu fondu pro rozvoj a podporu 
Slušovic, který již pravidelně přispívá 
každému přihlášenému dítěti (letos po-
lovina z celkové ceny) na vyšetření očí 
firmou Primavizus, která se zaměřuje 
na včasnou detekci očních vad. Měsíc 
listopad byl nabitý akcemi, a tak vypích-
nu jen ty nejzajímavější (i když zajímavé 
a přínosné byly samozřejmě všechny). 
Předvánoční atmosféru nám do mate-
řinky přišli navodit žáci ze ZUŠ ve Slušo-
vicích adventním koncertem pro děti. 

Jistě si také sami rádi zavzpomínali 
na své „ školkové“ časy. Tímto koncer-
tem i nám začala pořádná vánoční jízda 
– předškoláci se poprvé po dlouhé době 
zúčastnili velkého a ještě většího veřej-
ného vystoupení, a to na akci Rozsvě-
cování vánočního stromečku u ZŠ 
ve Slušovicích a den nato na Adventním 
jarmarku Mikroregionu Slušovicko. 
V dalších dnech si děti ve třídách nazdo-
bily stromečky, Mikuláši, čertovi a andě-
líčkovi zarecitovali básničky a v dalších 
dnech upekli vánoční perníčky. Ještě nás 
čekají vánoční zpívánky, divadelní po-
hádka „O Popelce“ a naposledy se 
v tomto roce u stromečku setkáme s ka-
marády z 1. třídy základní školy. Pak už 
budeme jen netrpělivě vyhlížet Ježíška, 
který se snad zastaví i ve školce a přine-
se nějakou tu novou hračku do třídy.

A víte, musím Vám prozradit malé ta-
jemství. Děti a paní učitelky si připravily 
ještě jeden, předvánoční projekt, který 
se jmenuje „Pošli radost“. Ačkoliv ne 
zcela záměrně, tak i vy se můžete ná-
hodně stát jeho součástí. Projekt spočí-
vá v tom, že děti s jejich rodiči na zmíně-
ném adventním tvoření ve školce vyrobi-
li malou ozdobu na stromeček, kterou 
zabalily do obálky a kterou při procház-
ce po městě „pošlou“ (vhodí do náhod-
né schránky). Tento projekt má za cíl 
čistě jen udělat radost, bez očekávání, 
že dostaneme něco nazpět. V dětech 
podpoří dobré vlastnosti, radost z dob-
rotivosti a prosociálnost.

Pokud dáreček ve své schránce nalez-
nete, vězte, že si vás dítě vybralo zcela 
náhodně a chce vám udělat radost. 
Bohužel však není v našich silách obdařit 
každého občana našeho krásného měs-
ta, a tak prosím nesmutněte, pokud 
do Vánoc ve své schránce žádný dáreček 
nenajdete. Třeba se tak stane napřesrok. 
Ale pokud vás alespoň někdy na vycház-
ce potkáme, určitě darujeme úsměv, 
pozdravíme, i to na duši pohladí.

Stačí maličko, co dáme z nás, aby-
chom potěšili lidi okolo nás: „Laskavé 
slovo, pozdrav, úsměv a nebo ta drobná 
ozdoba pro štěstí na vánoční strome-
ček.“

Štěstí i zdraví v novém roce a krásné 
Vánoce přejí děti i zaměstnanci Mateřské 
školy ve Slušovicích.

Bc. Eva Povolná, ředitelka MŠ

Záložka do knihy 
V průběhu října se žáci 2.–5. tříd 

zapojili do česko-slovenského projek-
tu „Záložka do knihy spojuje školy“. 
Byla nám přidělena partnerská škola 
z Bratislavy. Děti vyráběly záložky 
na téma „Můj literární příběh čeká 
na Tvoje přečtení“. 

Byli jsme mile překvapeni, když ka-
marádi ze Slovenska nakreslili podob-
né hrdiny jako my – Ferdu Mravence, 
Harryho Pottera, Pipi Dlouhou punčo-
chu apod.

S dětmi z Bratislavy jsme si také vy-
měnili dopisy. Psaní nás moc bavilo 
a byli jsme také potěšeni, když nám 
o sobě kamarádi ze Slovenska napsali 
mnoho zajímavostí. Zjistili jsme, že 
slovenštině dobře rozumíme, a lehce 
jsme odhadli význam některých slo-
venských slov jako mačka, škrečok, 
zajac apod.

Příští rok se znovu rádi zúčastníme.

Mgr. Eva Vinklárková



Den s Machem a Šebestovou
„My jsme žáci 3. B…,“ znělo v pá-

tek ze všech třetích tříd, do kterých 
přišlo plno „Machů a Šebestových“.

Děti se seznámily s osobitým a hu-
morným stylem spisovatele Miloše 
Macourka, řešily zajímavé úkoly, při-
pomněly si dobu ledovou a člověka 
neandrtálského, vyzkoušely si, jaký je 
to pocit, když nám chybí jeden ze 
smyslů – zrak, a v neposlední řadě se 
učily navzájem spolupracovat a po-
máhat si.

 Mgr. E. Elšíková,  
Mgr. L., Mgr. E. Vinklárková

Exkurze historický Zlín
Mohli jsme sedět ve škole a probírat 

architekturu, osobnosti a kulturu 20. 
století. 

Moderní dějiny jsme pojali jinak – 
zvolili jsme projektovou výuku. Vyrazili 
jsme do Zlína, kde nás čekala přednáš-
ka a pracovní listy na 21. budově, 
dřívějším sídle firmy Baťa. Navštívili 
jsme památník Tomáše Bati. Postupně 
jsem se seznamovali s prvky zlínské 
architektury. (Žáci měli připraveny re-
feráty pomocí aplikace Zlínský archi-
tektonický manuál.) Vše jsme završili 
filmem o Emilu Zátopkovi, jehož spor-
tovní kariéra také započala ve Zlíně 
v průběhu 20. století.

Mgr. Rostislav Šarman

V úterý 18. 10. již před 7. hodinou ranní postávali před školou páťáci a podle jejich 
vysmátých tváří jste mohli hravě uhodnout, že dnes nejdou do výuky. Spolu s cestov-
ní kanceláří Karamela se vypravili do města na řece Svratce (nevíte, které to je...?), 
tedy do Brna. Program zahájili prohlídkou špilberských kasematů (bývalá věznice v 
podzemí hradu). Dále pokračovali na Kraví horu do planetária, kde zhlédli velmi zají-
mavý interaktivní pořad o Sluneční soustavě. Na závěr pobytu v Brně je čekal „zlatý 
hřeb“ exkurze, zastávka v motorestu Rohlenka, kde je čekalo občerstvení v blíže ne-
specifikovaných provozovnách rychlého občerstvení. Takže: „Brno je zlatá loď...“

 Mgr. Světlana Dlabajová, Mgr. Emilie Elšíková

Exkurze Brno Školní vánoční strom
V pátek 25. 11. 2022, před první ad-

ventní nedělí, rozsvítili žáci ZŠ Slušovice 
a děti z MŠ Sluníčko ve Slušovicích vá-
noční strom. Po dvouleté pauze se před 
budovou základní školy opět sešli žáci, 
předškoláci, rodiče, prarodiče i přátelé 
školy a široká veřejnost. V tento páteční 
čas před první adventní nedělí si po-
slechli vánoční zpěvy a básničky v podá-
ní předškoláčků, žáků školní družiny, 2. 
stupně i ZUŠ Zlín. Děti pak svým odpočí-
táváním rozsvítily vánoční strom. Všichni 
přítomní si mohli zakoupit spoustu vá-
nočních výrobků žáků naší školy, a tím 
podpořit konto Klubu rodičů při ZŠ 
Slušovice. Připraveno bylo občerstvení 
od Klubu rodičů a kuchařek školy. Po 
rozsvícení vánočního stromu se objevil i 
Mikuláš se svou družinou. 

Za přípravu akce patří velké poděko-
vání všem, kteří se na její organizaci 
podíleli: Klubu rodičů, městu Slušovice, 
žákům a zaměstnancům školy, mateřské 
školy a ZUŠ a dalším, kteří se snažili zpří-
jemnit předvánoční čas dětem i dospě-
lým. 

Přejeme pohodový adventní a vá-
noční čas. 	 ZŠ Slušovice

Projekt Zlínský kraj
V úterý 25. 10. 2022 si žáci 4. A a 4. 

B prohlubovali své znalosti o rodném 
kraji.

Při skupinové práci vyhledávali infor-
mace o Zlínském kraji, městech a vý-
znamných osobnostech z tohoto kraje. 
Jednou z aktivit bylo zhlédnutí filmu 
Vzduchoplavec Kráčmera – Nad Zlíns-
kem, na kterém se podíleli i bývalí žáci 
naší školy. Žáci během čtyř vyučovacích 
hodin pracovali na vytvoření Lapbooku, 
který jim bude sloužit jako pomůcka  
k dalšímu učení.

 Mgr. R. Krajíčková, R. Miková



Rescue camp 
Poslední srpnový týden se uskutečnil Rescue camp dorostu 2022 v Popovicích. 

Jedná se o naučný kurz v oboru požární ochrany, kterého se zúčastnilo 36 doros-
tenců a dorostenek ze Zlínského kraje. Kurz obsahoval řešení požární taktiky, výcvik 
se skládacím žebříkem, vyprošťování ze studny, teorii a praxi práce na vodě, lezec-
kou teorii a praxi, hašení hasícími přístroji, praxi v průzkumu (polygon), základy 
dýchacích přístrojů, zdravovědu a základy radiokomunikace. Větší polovina cvičení 
byla ve spolupráci s HZS Zlínského kraje. 

Z kurzu si odnáším skvělé zážitky, nové kamarády a hlavně zkušenosti. Děkuji za 
možnost takový týden podstoupit a také všem, kteří se kurzu zúčastnili.

Josef Waloszek, SDH Slušovice

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 

 přeje Sbor dobrovolných hasičů Slušovice.

Každoroční Končinová	zábava	se	bude	konat	v	sobotu	18.	2.	2023 v nové 
Sokolovně. Hrát bude kapela SÁRA.

Milí přátelé, 
snad si také vybavíte noc, kdy jsme 

jako malí chodívali na půlnoční. Pod 
sněhulemi křupala bílá nadílka, od pusy 
se kouřilo a hlavičkou se míhala spousta 
rozbalených dárků. Dost možná si ji 
nostalgicky přikrášlujeme, ale věřím, že 
to byla skutečně krásná noc. Noc plná 
světla. Možná bychom řekli i svatá noc. 
To by nám potvrdili i vědci zabývající se 
původem slov. Název Vánoce jsme si 
podle nich vypůjčili od našich německy 
mluvících sousedů. Ti Vánocům říkají 
Weihnachten, což vzniklo ze slov „o sva-
té noci“. 

A není to náhoda. To hlavní, co si 
křesťané připomínají, se odehrálo 
o dvou nocích. V kalendáři tak máme 
dva křesťanské svátky noci: Svatou noc 
(Vánoce) a Velikou noc (Velikonoce). Při 
té první se Bůh tajemně, skrytě dotýká 
tohoto světa. Vybere si chudé místo, 
stáj v Palestině, nedaleko Mrtvého mo-
ře, kde najdeme také nejhlubší bod, 
kam může člověk na zemi sestoupit su-
chou nohou. Jako by nám Bůh chtěl říct, 
že člověka jako ztracenou ovečku bude 
hledat kdekoli. Této noci říkáme svatá. 
A to, co je svaté, posvátné, je neuchopi-
telné. Je v tom kus daru, kus něčeho, co 
si nedovedeme jednoduše vysvětlit. 
Možná proto tak často mluvíme 
o „kouzlu Vánoc“. Je to noc, která ob-
darovává. Noc, kdy se děje něco neče-
kaného. Je to noc života.

A pak je tu druhá noc. Ta, které říká-
me Velká. Slunce se o Velkém pátku 
zatmí, byť jsou teprve tři hodiny odpole-
dne. Ježíš vstupuje do Veliké noci závěru 
svého života. Přichází bolest a smrt. 
Jako kdyby Bůh chtěl ukázat, že nás 
nehodlá hledat jen v zemských hlubi-
nách, ale také v těch propastech, které 
nás potkávají v životě. Hlavně v té nej-
hlubší. Je to noc smrti. Ale právě o této 
noci se vše zlomilo. Z hlubiny se znovu 
ozve tlukot srdce. Ve tmě se objevuje 
světlo. První noc je Svatá, protože Bůh 
tajemně přichází do tohoto světa. Druhá 
noc je Veliká, protože nám Bůh ukáže, 
že jeho život vítězí nad smrtí. 

Náš život je jako nit mezi těmito dvě-
ma nocemi: Svatou a Velikou. O té první 
jsme dostali dar života. A Kristus nám 
ukazuje, že obětavost, vzájemnost 
a dobrotu, kterou vneseme do své Velké 
noci promění v nový život. 

Ať Vám, kteří prožíváte krásné Vánoce 
s blízkými, i Vám, kdo jste o těchto 
Vánocích (možná poprvé) sami, svítí 
světlo Svaté i Veliké noci. Boží život vítě-
zí. 

Požehnaný „svatonoční“ čas přeje. 

otec Lukáš Jambor

SDH Slušovice

Tříkrálová sbírka
V sobotu, 7. ledna 2023 vyjdou do ulic města pod pečetí zlínské Charity skupinky 

malých i větších královských vyslanců ve zdobném oděvu a s korunkou na hlavě, vždy 
pod dohledem vedoucího skupinky. Koledovat budou do sbírkových pokladniček. Ty 
budou opatřeny pečetí příslušné charity, razítkem města Slušovice a pořadovým čís-
lem, které je také uvedeno na průkazce vedoucího, což je osoba starší patnácti let. 
Do domovů přinášejí vedle písničky a poselství, malý cukřík a kapesní kalendář, jako 
poděkování za finanční dar.

Přijměte je do svých domovů a pokud můžete, přispějte jakkoliv velkým finančním 
darem na charitativní činnost.

Žáci školy navštívili Senát
Dne 28. 11. 2022 se žáci rady školy brzy ráno vydali do Prahy, aby navštívili horní 

komoru našeho Parlamentu. 
Po prohlídce Václavského a Staroměstského náměstí jsme se vydali přes Karlův 

most směrem k Hradu. Cestu jsme si zpestřili výšlapem na Petřín, abychom si užili 
výhledů z rozhledny. Dále jsme pak navštívili Svatovítský chrám na Pražském hradě  
a poté již naše kroky směřovaly k sídlům naší vlády. Minuli jsme Thunovský palác, kde 
sídlí Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, až jsme konečně přišli  
k Valdštejnskému paláci, kde nás čekala prohlídka Senátu. Navštívili jsme jeho histo-
rické místnosti i velkou zasedací místnost, kde v současné době Senát zasedá. Po 
rozchodu v obchodním centru Palladium jsme se už všichni těšili na cestu domů.

 Mgr. Jan Nahodil
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V Ý R O Č Í 

Eva Tomšů
Marie Pekrová
Marie Rudlová
Josef Lukáč
Danuše Valeriánová
Stanislav Chovanec
Miroslav Válek
Josef Bayer
Dana Ištvánková
Alena Macíková
Jan Pekr
Ing. JUDr. Miroslav Freund,CSc.
Marie Polášková
Milena Matyáková
Ing. Jaroslav Pochylý
Rudolf Lekeš
Helena Miková
Václav Chromek
Marie Pohůnková
Marie Škabrahová
Marie Musilová
Ing. Anna Grecmanová
Marie Gogelová
Irena Manďáková
Marie Vaňharová
Miluška Hošková
Ludmila Barbořáková
Josef Kresta
Karel Smutný
Milada Kapustová
Vratislav Hrnčíř
Anna Sousedíková

Všem jubilantům 
srdečně blahopřejeme!

N A R O Z E N Í

Pavel Bezouška
Filip Chovanec
Christopher Lonjaret
Lily Miková
Rozálie Mynarčíková
Albert Svoboda
Stela Svobodová
Markéta Štachová
Adam Šuba
Ema Vajíková
Ema Vilímková
Martin Zemánek

Šťastným rodičům blahopřejeme 
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

ZLATÁ SVATBA
oslava	50let	společného	života

V srpnu letošního roku oslavili Zlatou 
svatbu manželé Alois	 a	 Helena	
Kapustovi	ze Slušovic a v říjnu manželé 
Pavel	 a	 Zdenka	 Drápalovi. Při této 
příležitosti jim představitelé města podě-
kovali a popřáli do dalších společných 
let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Ú M R T Í

Josef Machalíček
Martin Bálint
Ing. Miroslav Gargulák
Ladislav Holík
Miroslav Lysoněk
Vlasta Oškerová
Marie Rapantová
Antonín Ševčík
Ludmila Vlachynská
Eduard Manďák
 Pozůstalým vyjadřujeme 
 upřímnou soustrast.

V Z P O M Í N K Y

Děkujeme všem, kteří se přišli roz-
loučit s panem Ladislavem	Holíkem. 
Děkujeme Otci Lukášovi Jamborovi za 
slova útěchy.
 Zarmoucená rodina

Dne 27. prosince 2022 
uplynou 4 roky od úmrtí 
pana Svatopluka	Čecha.
Moc nám chybíš.

S láskou vzpomínají  
rodina Čechova a Müllerova

Dne 30. listopadu 2022 jsme vzpo-
měli nedožitých 80 let pana Ferdi-
nanda	Matějčného ze Slušovic. 

S láskou vzpomínají manželka 
Vlasta a syn Aleš s rodinou

Společenská 
 kronika


