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Vážení spoluobčané,

Vedení města Slušovice
přeje všem svým občanům
radostné a pokojné prožití
vánočních svátků
a do nového roku vše dobré
a především hodně zdraví.

zbývají nám poslední dny z roku
2020, který se bezpochyby zapíše
do našich myslí jen velmi těžko smazatelným písmem. Již od začátku tohoto
roku až do jeho konce jsme provázeni
nejrůznějšími omezeními, doporučeními, zákazy a příkazy vyvolanými aktuální epidemiologickou situací. Tento rok
byl a je velmi složitý jak pro všechny
občany, živnostníky, rodiny, jedince, tak
v neposlední řadě i pro nás ve vedení
města.
Každý z nás osobně si jistě prošel
v poslední době obavami o zdraví nejen svoje a svých blízkých nebo starostmi o udržení si práce, nebo dokonce
existenčními problémy.
Je velmi nepříjemné sledovat, jak se
omezují finanční toky do místních samospráv, které přímo ovlivňují to, že
některé Vám slíbené projekty se ve své
realizaci díky “vyšší moci“ až nekonečně vlečou a jiné se budou muset posunout do příznivějšího období. Jinak řečeno karty jsou rozdány a nezbývá nám
nic jiného, než začít hrát s tím, co máme v ruce.
Díky vydařenému výběrovému řízení
a přislíbené dotaci se nám podařilo
velmi výhodně opravit komunikaci
v ulici Na Stráni.
Dokončujeme stavbu „Multifunkčního hřiště s ledovou plochou“ v areálu místní základní školy. Vše pak bude
záležet na vládních opatření, odkdy
tento druh venkovní sportovní aktivity
nebude nijak omezen.
Máme dokončeny investice, které
na první pohled nejsou vidět, ale dá se
říct, že bez nich si civilizované žití málokdo dokáže představit. Letos jsme
doslova „zakopali do země“ při výměně
vodovodů a kanalizací téměř 14 milionů korun. Jedná se o akce na ulicích
Dostihová, Vítězství, Na Stráni, nám.
Svobody, Padělky. Na příští rok se plánuje dokončení kanalizace na nám.
Svobody, posílení vodovodu Na Výpusti
protlakem pod řekou Dřevnicí s následným zokruhováním vodovodu v ulicích

U Vodojemu a Slunečná. Počítáme i s rekonstrukcí kanalizace v ulici Valašská.
Na sídlišti Padělky probíhá postupná
plánovaná revitalizace zeleně a v případě získání dotace by se zde vybudovalo
i nové dětské hřiště.
Místní hřbitov se opět pyšní nádherně
opraveným centrálním křížem.
Úpravou zpevněných ploch jsme vyřešili problém s parkováním ve spodní části ulice Slunečná.
V letošním roce jsme byli nuceni přesunout nebo dokonce zrušit podstatnou
část kulturních programů pořádaných
městem Slušovice jako byla divadelní
představení, koncerty či programy pro
děti. O nic ale nepřijdete, jakmile situace
dovolí produkci kultury, budete se mít
na co těšit.
Pevně věříme, že 31. 12. 2020 od 21
hodin v areálu dostihové dráhy bude
odpálen již tradiční silvestrovský ohňostroj. Když budou tyto akce zakázány,
pak ani my nebudeme tento druh nařízení porušovat a ohňostroj zrušíme. Pokud
akce proběhne, tak jen dle aktuálního
vládního nařízení. Již teď je ale jasné, že
nebudeme podávat žádné občerstvení.
Závěrem bych Vám všem chtěl do nadcházejícího roku ze srdce popřát hlavně
pevné zdraví, rodinnou pohodu, neutuchající optimismus a spoustu osobních
úspěchů.
Za vedení města
Ing. Jan Fenyk, místostarosta
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• Rada města schválila konání bazárku použitého oblečení a potřeb pro děti
v sále nové sokolovny v březnu a září
2021. Město Slušovice bude spoluorganizátorem této akce.
• Rada města schválila Dodatek č. 1 k
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a FC
Slušovice. Tímto dodatkem se mění účel
čerpání dotace z rozpočtu města tak,
aby odpovídal aktuálním potřebám fotbalového klubu.
• Rada města schválila pojistné smlouvy na havarijní pojištění hasičských vozidel FIAT DUCATO a MAN u Hasičské
vzájemné pojišťovny, a.s..
• Rada města schválila vyplacení finančního daru rodičům dětí, které měly
být letos přizvány na slavnostní obřady
vítání občánků. Ty se letos nemohly
uskutečnit.
• Rada města schválila smlouvu se
Správou a údržbou silnic Zlínska, s. r. o.
a Klempířstvím – Jakuba na zimní údržbu místních komunikací v zimním období 2020-2021.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi
Městem Slušovice a Domovem pro seni-

ory Loučka. Dotace ve výši 7 000 Kč
bude použita na vybavení pro klienty.
• Rada města schválila zaslání žádosti
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatný převod pozemku p. č. 698/28 v k. ú. Slušovice do
majetku Města Slušovice.
• Rada města schválila dodatky k nájemním smlouvám na pronájem pozemků v dostihovém areálu na dobu 5 let tj.
do 31. 12. 2025 s možností prodloužení
na dalších 5 let.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi
Městem Slušovice a Nemocnicí
Milosrdných bratří Vizovice. Dotace ve
výši 50 000 Kč bude použita na vybavení pro pacienty nemocnice.
• Rada města schválila Provozní řád
pro veřejná víceúčelová a dětská hřiště.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu č. 29/2020 o poskytnutí individuální dotace rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a BABYBOX
– Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají
odloženým dětem, zs. Dotace ve výši
3 000 Kč bude použita na servis babyboxů Zlín, Kroměříž.
Více na webových stránkách města –
www.slusovice.cz
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– platnost stávajících čipových
karet dopravců veřejné dopravy
Vážení občané, na základě informace od společnosti Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.,
v souvislosti s přechodem na nového
dopravce ARRIVA MORAVA si Vás dovolujeme informovat, že čipové karty
stávajících dopravců (ČSAD Vsetín,
KRODOS BUS, Housacar, ČSAD
Uherské Hradiště) budou platné do
31. 12. 2020.
Pouze čipové karty vydané dopravce ARRIVA MORAVA budou i nadále
v platnosti.
JUDr. Terezia Zlámalová
vedoucí odboru dopravy a SH
MěÚ Vizovice
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V měsíci červenci zakoupil Sbor dobrovolných hasičů Slušovice za finanční pomoci města Slušovice a sponzorů od firmy Válek Motorsport s.r.o. Ostrava-Bartovice
přenosnou motorovou stříkačku o obsahu motoru 2200 ccm. Ta nahradila již 20 let
starou PS12, která byla v průběhu let upravena na PS15 a následně PS18.
Výbor SDH Slušovice touto cestou děkuje Městu Slušovice, starostovi Ing. Petru
Hradeckému, Radě a Zastupitelstvu města Slušovice za finanční pomoc při koupi
této motorové stříkačky. Výbor děkuje Ing. Petru Slezáčkovi ze Zlína, Ing. Michalu
Kozlovskému z Mladcové, firmám FOX spol. s r.o. Zlín a Wicke CZ, s.r.o. Slušovice
za nemalé finanční dary na zakoupení motorové stříkačky.
Děkujeme Nadaci České pošty za poskytnutí finančního daru z programu Pošťáci
SRDCEM. Dar byl původně určen na podporu letního hasičského tábora, který se
neuskutečnil z důvodu pandemie koronaviru. Nadace České pošty vyšla vstříc naší
žádosti o změnu účelu daru, dar byl použit na zakoupení nové sady hasičských
hadic pro děti.
I když koronavirus omezil činnost soutěžních družstev v požárním sportu, družstva mužů a žen se s novou motorovou stříkačkou zúčastnili sedmi soutěží v požárním sportu. Po počátečních nezdarech, kdy si sportovci zvykali na výkonnější soutěžní stroj, se postupně jejich výkonnost a celkové umístění zlepšovalo. Po pátém,
čtvrtém a třetím umístění na závěr sezony zvítězili v požární soutěži v Uble, kde
obhajovali prvenství z roku 2019.
Přejeme sportovcům v příštím roce úspěšnou sezonu bez omezení a újmy
na zdraví.
Za Výbor SDH Slušovice
Milan Novák, starosta sboru
Michal Novák, velitel sboru a JSDHO Slušovice
Radostné a poklidné prožití svátků narození Betlémského dítěte Vám přeje
Výbor SDH Slušovice. Poselství Vánoc plné lásky, pokoje, míru spolu s darem
zdraví, ať vás všechny provází celým novým rokem 2021.
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Benjamínci
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V letošním roce vznikl v našem středisku nový oddíl pro nejmenší děti ve věku
5-6 let. Této věkové skupině se ve skautu říká benjamínci - ti nejmenší. Program
pro benjamínky je vzhledem k ostatních
skautským kategoriím specifický v tom,
že děti ještě často neumí číst a psát
a jsou v období, kdy dělají první samostatné kroky ve společnosti mimo svou
rodinu. Pomocí her a zážitkových aktivit
jim chceme pomoci učit se vycházet
s kamarády, získávat sebedůvěru, poznávat a osvojit si hodnoty, pozorovat,
poznávat a respektovat přírodu i ostatní
lidi. Chceme děti učit zkoumat svět, objevovat a žasnout. V tomto věku je pro
děti důležité si věci ohmatat, ochutnat,
poslechnout, vidět a cítit, proto je chceme učit rozumět světu nejen rozumem,
ale zejména smysly.
Naše družinka benjamínků měla těžší
začátek, protože se stihla sejít osobně
na schůzkách pouze párkrát, ale zato
zvládla uskutečnit svou první opravdovou výpravu do přírody, která je uvedla
do skautského světa. Všichni na ní prokázali vytrvalost, nadšení a odvahu a získali tak svůj první skautský šátek.
Přejeme našim nejmladším, ať se jim
u nás líbí. Velké dobrodružství jménem
skauting začíná!

I slušovičtí skauti jsou od začátku své
činnosti zapojeni do této krásné akce,
která vznikla původně v sousedním
Rakousku jako poděkování od zaměstnanců dobročinné nadace pro všechny
jejich dobrodince. Ti dovezli malý plamínek z věčného světla, které hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě,
v jeskyni, v níž se narodil Ježíš. Světlo
dovezli do Lince, kde nadace sídlí a kde
jej původně slavnostně rozdávali. Další
rok byli na pomoc k roznášení světla
přizváni rakouští skauti, a protože se
akce rozrostla, přenesli její centrum
do Vídně. Odtud se postupně začalo

Betlémské světlo šířit do celé Evropy.
V polovině prosince se zde sejdou skautské delegace z různých evropských států
a při slavnostní ekumenické bohoslužbě
je jim Světlo předáno. Do naší republiky
jej dováží skauti z Brna a třetí adventní
sobotu je pak Betlémské světlo rozváženo za spolupráce Českých drah do celé
republiky.
I letos je plánován rozvoz Betlémského
světla po republice na sobotu 19. prosince 2020. Doufáme, že to epidemiologická situace v prosinci dovolí a i naši
skauti Vám budou moci tak jako každý
rok přinést symbol radosti a vánoční
pohody.
Radomír Švihel
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Také skautům a jejich činnosti se nevyhnula vládní opatření v souvislosti s koronavirem, která nejprve omezila a nakonec i znemožnila společnou skautskou činnost. Jako pro všechny, tak ani
pro nás to nebyla situace příjemná, ale
jak nám říká skautské heslo: “Buď připraven” - byli jsme připraveni poradit si
i v této situaci. Vedoucí pro děti vymýšlejí program, který alespoň trochu pomůže zmírnit izolaci od kamarádů
a umožní zůstat aspoň na dálku v kontaktu a vyplnit čas smysluplnou zábavou. Vidět se můžeme pouze on-line.
Protože ale víme, že děti tráví nyní
spoustu času u počítače i v rámci školy,
probíhají skautské on-line schůzky cca
1x za 14 dní a jsou kratší. Mezitím vymýšlejí a posílají vedoucí dětem různé
výzvy a úkoly, natáčejí videa, které děti
“vytáhnou” ven, pomohou jim rozvíjet
různé dovednosti a umožní užít si zábavu mimo obrazovku. Pro vedoucí je výzvou samotný program na dálku a i když
máme výzvy rádi :-), přece jen už se těšíme, až se zase vrátíme společně do kluboven a ven do přírody.

Když jsem byl malý, ženy, které byly v jiném stavu se oblékaly tak, aby to na nich
nebylo poznat. Ne, že by se styděly, ale tak se to bralo. Vždyť se tomu říkalo „čekat
rodinu“, a proto to byla čistě rodinná záležitost, po které druhým zas tolik není.
Dnes se to úplně převrátilo. Podobně Vánoce byly čistě rodinnou záležitostí. Každá
rodina si to uspořádala a prožívala po svém a nikomu do toho velice nic nebylo.
Samozřejmě jsme šli na večerní mši. U nás bývala už o půl osmé, a tak jsme byli
veselí, rozjaření, v nejlepší a družné náladě. Dárky nebyly důležité. Symbolické
a významnější bylo to, že tento večer byl úplně výjimečný a proměnil k nepoznání
všechny členy rodiny. Komu cizímu byste to ale vyprávěli? Navíc ještě na Boží narození, tj. 25. prosince musel být každý celý den doma s rodinou. Nikam nesměl jít,
ani se žádná návštěva neočekávala. K Vánocům jsme dostali většinou nějakou
společenskou hru, a tu jsme pak na Boží narození celé odpoledne hráli. Anebo
žolíka a při něm jsme zpívali.
Ale když se dnes například těhotné ženy strašně předvádějí a lidé vůbec nedodržují Boží narození doma, tak mně takové připadá pro mě nekonečné předvánoční
psaní – čistě rodinnou záležitost a prožitek každého co nejvíce zesvětštit a vystavit
celému světu k podívané, zábavě anebo dojetí. Ale abyste neřekli – narozený Ježíš
leží v jeslích. K jeslím normálně přicházela zvířata k potravě. Tak Pán Ježíš tam leží,
aby se stal potravou nám lidem. Proto ať Vám vyjde předvánoční zpověď a vánoční
svaté přijímání a samozřejmě ten jedinečný, vzácný a nesmírně cenný rodinný život.
P. Josef Kuchař
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Letošní rok byl – a stále je – velmi specifický. Nikdy nás ani nenapadlo, že přijde doba, kdy budeme vydávat či přijímat
knihy oknem. Naštěstí je naše knihovna
tak skvěle strategicky umístěná, že toto
bylo možné učinit. Spousta čtenářů využila možnosti objednat si balíčky knih,
které jsme vydávaly okénkem. Někdo
měl pocit, že by nás svojí objednávkou
knih obtěžoval, jak nám bylo později řečeno, ale tak to v žádném případě není.
Jsme rády, že jsme Vám mohly knihy
zprostředkovat. V době uzávěrky Slušovických novin prozatím netušíme, jak vše
bude pokračovat. Takže pokud opět nastane čas, kdy budeme nabízet, že nachystáme knihy, zavolejte na telefon
575 570 636 nebo napište e-mail
na knihovna.slusovice@cmail.cz, rády
Vám připravíme knihy podle Vašich preferencí. Stačí nám uvést buď přímo určitého spisovatele, tituly nebo jen žánr,
zaměření knih. Budeme se snažit Vám
„kápnout do noty“. Lze si objednat také
přes on-line katalog na webových stránkách knihovny. Pokud bude fungovat
„okénkový systém“, je potřeba si nejprve
knihy rezervovat, telefonicky či e-mailem.
Není možné Vám knihy vyhledávat
na místě, kvůli rychlému odbavení.
Požádáme Vás o následující: uvnitř, ale
také u okénka, je nutné dodržovat hygienická pravidla. Mít správně nasazenou
roušku, dodržovat odstup od ostatních
návštěvníků i od pracovnic knihovny.
Případů, kdy toto nebylo dodrženo, nebylo moc, ale stalo se, že čtenář přistoupil k oknu bez jakékoliv ochrany úst
a nosu, nebo dokonce takto vešel
do knihovny. Snažíme se Vám poskytovat
servis i v této nestandardní době, ale je
potřeba chránit ostatní čtenáře i nás, kdo
v knihovně pracujeme. Tato nemoc není
někde daleko od nás, je tady s námi.
A na Zlínsku to bylo jednu dobu opravdu
náročné. Děkujeme všem, komu nedělá
potíže tato pravidla akceptovat. Většina
z Vás byla opravdu skvělá.
A teď z veselejšího soudku. Letos jsme
pro Vás pořídili spoustu nových knih, prozatím jich bylo 953, ale další jsme ještě
zakoupili a budeme je postupně zpracovávat, tj. přibližně dalších 250 knih.
Děkujeme také za knihy, které nám
někteří z Vás darovali.
Byly k dispozici dva výměnné fondy
a také audioknihy. Jeden balík audioknih
jsme vrátili do Krajské knihovny Františka
Bartoše ve Zlíně, která nám výměnný
fond půjčuje. Vzápětí byl vyměněn za nových 60 titulů audioknih. Příběhy pro
děti, povinná četba a také thrillery a jiné
pro dospělé čtenáře.
V roce 2020 proběhl výprodej vyřazených knih. V Týdnu knihoven bylo možno
se registrovat do knihovny zdarma.
4
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V tomto roce dostalo nový háv kobercové pódium v dětském oddělení. Jsem si
vědoma, že si je děti moc neužily, ale
vzhledem k epidemiologické situaci bylo
nutno omezit pobytové služby v knihovně. Doufáme, že příští rok bude lepší.
Upraveny byly kovové zábrany u oken
v dětském oddělení a u věšáků, nainstalovány žaluzie u francouzských oken tam,
kde bývají kreativní dílničky a v čítárně.
Někteří z Vás možná přemýšlejí, co se
děje v knihovně, když je zavřená. Je to
jednoduché – pracuje se na zdokonalování služeb a na tom, co se při běžném
provozu nedá vždy stihnout. Proběhl
hloubkový úklid knihovny, přebalila se
spousta knih, abyste měli v ruce knihy
s krásnými obaly. Toto děláme průběžně
během celého roku, jen teď bylo víc času
projít celý knihovní fond, který v současné době čítá přibližně 17.000 knih.
Zkompletovaly jsme databázi knih pro
Lovce perel. Zajistily jsme spoustu odměn, které budou v příštím roce děti
dostávat za své perly a moriony (knihovnické peníze). Hra stále trvá. Nikde není
dáno, že kdo začne nyní, již nemá šanci
vyhrát nebo získat nějakou krásnou odměnu v knihovnickém obchůdku, který
bude otevřený po ukončení hry. Hra potrvá do konce května. Původně měla
končit na konci listopadu, ale při současné situaci, kdy měly děti omezenou možnost si půjčovat knihy, jsme termín ukončení hry prodloužily. Takže rodiče, prosíme, informujte děti o naší hře. A kdo
nezná pravidla, pro toho v kostce:
Spousta knih má na hřbetě nálepku s nápisem Tato kniha je perlorodka. Když si
dítko takovou knihu vypůjčí, může k ní
zároveň dostat také otázky, týkající se
knihy. Pokud budou odpovědi správně,
dostane lovec perel jednu perlu na šňůru, která je zavěšena při vchodu na nástěnce. Tyto šňůry jsou anonymní, každý
lovec má přiděleno číslo, které je uvedeno na zvláštním průkaze, takže toto číslo
zná.
Pokud odpovědi nejsou bez chyby, ale
aspoň část je dobře, dostanou hráči knihovnické peníze – moriony – za snahu.
Také pokud vyplní nepovinnou část otázek. Tyto peníze spolu s perličkami budou děti moct utratit v knihovnickém
obchůdku, který bude otevřen po skon-

čení hry. V různých věkových kategoriích
bude vyhlášen výherce, který dostane
zvláštní odměnu. Ale také ostatní si budou moct vybrat odměny v knihovnickém obchůdku. Každá perlička a morion
se počítá Prozatím je na nástěnce umístěno již 140 perel a dalších 30 čeká, až
přijdou děti do knihovny a vyberou si
barvu perel, které jim máme přidat
na šňůru.
Neváhejte a zapojte se. Myšleno tak,
že zapojit se mají děti. Rodiče prosíme,
aby se od této aktivity kromě oznámení
dětem, že něco takového probíhá, drželi
dál. Je to soutěž pro děti. Prvňáčci také
pracují sami. Rodiče jim mohou maximálně přečíst otázky (pokud ještě neumí číst)
a pomoci napsat odpovědi, které jim děti
budou diktovat. Na otázky odpovídají
také prvňáčci sami. Je zvláštní kategorii
přímo pro děti prvních tříd a nebylo by
fér, kdyby někomu pomáhali rodiče.
Prosíme o „fair play“.
I v době, kdy je provoz knihovny omezen na okénkový provoz, je možné žádat
telefonicky či e-mailem o připravení perlorodek (knih do hry) spolu se soutěžními
otázkami. Stačí nám sdělit, že chcete
nachystat nějaké perlorodky.
Spuštěna byla tento rok nová služba –
kopírování a laminování. Vzhledem k termínu spuštění této služby ji ještě moc
občanů využít nestihlo, jelikož poté
knihovna fungovala v omezeném režimu.
Zato nové služby balení knih a sešitů
jste využili v hojném počtu. Obaleno pro
Vás bylo 312 knih, ve většině případů
učebnic.
I v tomto poněkud zvláštním roce jsme
se zapojili do sbírky kabelek pro
Kabelkový veletrh Naděje Zlín. Tato akce
se z původně plánovaného měsíce dubna
přesunula na září. Díky Vám, kdo jste
darovali nějakou kabelku, jsme mohli
přispět do sbírky 98 kabelkami a batohy,
3 peněženkami a 2 školními penály. A také s Vaším přispěním činil výtěžek
Kabelkového veletrhu krásných 87 tisíc
Kč. Výtěžek je každoročně určen pro vybavení Domu pokojného stáří, letos byl
směřován na pořízení antidekubitních
matrací.
V současné době také pracujeme
na nových webových stránkách pro čtyři
knihovny z obecních knihoven, o které se
v rámci Smlouvy o regionálních knihovnických službách staráme. Pro tyto
knihovny jsme také zpracovávaly nakoupené knihy a provedly jsme revizi knihovního fondu v Místní knihovně v Dešné.
Odpracováno bylo více než 200 hodin.
Připravovaly jsme kalendáříky pro příští
rok a řešily běžnou knihovnickou agendu, aby knihovna fungovala, jak má.
Kolegyně provádí nákupy pro starší
občany, kteří nemají možnost si sami

nakoupit, nebo pro občany v karanténě.
Objednaly jsme pro Vás na zkoušku
nové časopisy. Uvidíme, zda u Vás uspějí.
Jedná se např. o tituly Tvoříme s dětmi,
Všechno, co mám ráda, Sofie Bydlení,
Naše příroda, Haf & Mňau, Rituals, Naše
krásná zahrada či Bylinky Revue. Takže
k současným osvědčeným titulům přibydou ještě další, které si budete moct vypůjčit.
K časopisům, ale také k fungování
knihovny se můžete do konce prosince
vyjádřit v anketě, kterou naleznete v tištěné podobě v knihovně nebo na webových stránkách www.slusovice.knihovna.
cz v odd. Novinky. Jsou dvě verze – pro
děti a mládež do 15 let a pro ostatní
uživatele knihovny. Budeme moc rády,
když anketu vyplníte, pomůžete nám tak
reagovat na Vaše přání a potřeby.
V současnosti je dočasně pozastaven
příjem textilií, dobrůtek a chovatelských
potřeb pro Útulek pro zvířata.
Na závěr prosíme o následující: Pokud
máte vypůjčené knihy, ale byli jste nemocní Vy nebo člen společné domácnosti, prosím, počkejte ještě alespoň týden
po skončení karantény a teprve poté
nám přijďte knihy vrátit. Při vrácení je
potřeba nás upozornit na skutečnost, že
jste byli nemocní. A nebojte, nikdo se
kvůli tomu na Vás nebude dívat přes prsty. S těmito knihami budeme jednat v jiném režimu. Jestliže jste v karanténě,
prosím, neposílejte knihy vrátit po další
osobě. Dejte nám vědět, že chcete výpůjčku prodloužit, a my ji rády prodloužíme. V této době upomínky zasílány nebyly (pouze jednou v mezičase v září).
Vrácené knihy půjdou opět na několik
dní do karantény, až poté budou uvolněny k dalšímu vypůjčení. Takže se nemusíte bát si knihy a časopisy u nás půjčit.
Určitě nedostanete do ruky knihu, kterou
chvíli předtím vrátil jiný čtenář.
V předvánočním období bude knihovna otevřena do 22. prosince včetně.
Jelikož situace se může každým dnem
změnit, informaci o tom, zda a v jakém
režimu bude knihovna otevřená najdete
na webových stránkách knihovny,
na facebooku, ve vitrínách města nebo
v kabelové televizi. Kdo má ve čtenářském kontu nastaven e-mail, obdrží informaci přímo do své e-mailové schránky.
Přejeme všem krásné prožití svátků
vánočních, pevné zdraví, odvahu a odhodlání do nového roku. A samozřejmě
hodně lásky.
Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích
Tel. 575 570 636
E-mail: knihovna.slusovice@cmail.cz
www.slusovice.knihovna.cz
FB: www.facebook.com/knihovnaslusovice

DOMINO
0LNURMHVOH6OXåRYLFH
Během konce letních prázdnin a v průběhu měsíce září jsme v Mikrojeslích
Slušovice přivítali nové děti. Adaptace
proběhla šetrně, bez velkých emocí a slziček. Děti si velmi rychle zvykly na nové
prostředí a jejich pečovatelky. Dokonce
i nejmladší desetiměsíční chlapec si zvykl
velmi rychle. Pečují o něj nejen chůvy, ale
také děti. Povedlo se nám vytvořit opět
parádní partičku dětí, které se na sebe
těší a rádi si spolu pohrají.
Počasí nám většinou přálo, abychom
mohli co nejvíce času strávit venku. Podzimní procházky jsme si zpestřili sbíráním žaludů, listí a šišek, které jsme použili pro zdobení mandal z přírodnin a pro lepení společného podzimního sluníčka. Děti sbíraly do košíku také hříbky vyrobené z papíru, které
byly rozmístěny na louce nedaleko jesliček. Děti měly za úkol hříbky roztřídit podle
barev.
Na Halloween přišly děti v kostýmech a také chůvy se patřičně nastrojily do zábavných kostýmů. A mohla začít halloweenská stezka. Za doprovodu hudby a světýlek jsme
se odvážně vydali tajemnou chodbou, kde jsme potkali netopýra, velký meč a masku
strašidelné kočky. Na konci stezky nás čekaly kouzelné nádoby plněné senem, rýží a pěnovými kousky, ze kterých si děti vylovily malou sladkost. Dalším zábavou pro děti bylo
zdobení dýně voskovkami a fixou. Tento strašidelný svátek jsme si dokázali užít v radosti a bez strašení. Takoví jsme kouzelníci.
Další připravovaná akcička nás čeká začátkem prosince, kdy jako každý rok v jesličkách probíhá Mikulášská besídka. Věříme, že i letos se uskuteční a budeme moct pozvat
rodiče a rodinné přátele, abychom si tento společný den užili s dětmi.
Jelikož do jesliček žádní čerti nechodí, tak si děti na čertíky rády zahrají a společně
můžeme pak přivítat anděla s Mikulášem, kteří dětem rozdají balíčky dobrot. Bude také
nachystáno drobné občerstvení, a pokud se nám bude chtít, tak si můžeme s dětmi
i něco vyrobit.
Jana Henešová, vedoucí mikrojeslí DOMINO

.RPXQLWQtFHQWUXPSURURGLQX6OXåRYLFH
I přes epidemiologickou situaci jsme se snažili pracovat v omezeném režimu. Své
brány pro osobní setkávání rodin s dětmi jsme sice museli zavřít, ale snažili jsme se být
oporou všem, kdo si o podporu, poradenství či pomoc řekli, zejména formou telefonickou či v rámci virtuálního světa online. Přes všechna úskalí jsme nezapomněli připravovat program na budoucí „zdravý“ čas, kdy se znovu na plné obrátky rozjedeme a budeme se tak moci osobně setkat, tzv. tváří v tvář.
Program na zimní čas můžete najít ve vitríně u hasičárny nebo na našich facebookových stránkách.
Všem rodičům s dětmi přejeme klidné prožití adventního času, radostné Vánoce
a šťastný celý nový rok 2021.
Marta Hefková, KCR Slušovice

1t]NRSUDKRYp]Dőt]HQtSURGěWLDPOiGHçH6OXåRYLFH
Začátek roku pro nás byl o kapku náročnější než v letech předcházejících. I náš provoz zasáhla opatření v důsledku boje s nemocí Covid 19.
Nicméně, nenechali jsme se připravit ani o dobrou náladu, ani o chuť přispět tím
málem, čím můžeme v této nelehké situaci. Nebojíme se nejen deskovek, nebo řešení
problémů, které nám život postaví do cesty. A nezalekneme se ani šicího stroje. A tak
i uživatelé v NZDM šili roušky.
Kromě toho se zapojili do „debaťáků“ s tématy zaměřenými na přátelství, ekologii,
prověřili důvtip a postřeh v různých turnajích a vyzkoušeli kvíz třeba o tom, jaký jsou
učební typ, nebo na jaké povolání se hodí.
Přes prázdniny jsme nabrali síly, ale nezaháleli. Ve Slušovicích vznikla laboratoř, která
zkoumala tajné kódy a vyráběla miniaturní sopečné krátery. Po návratu a opuštění školních lavic zůstáváme nadále otevření.
Zimní program nabízí témata jako přátelství, škola a péče o svět, který nás obklopuje. Nabízíme „pokec“, společnost i pedagogickou podporu všem, kteří k nám zavítají.
Od pondělí do pátku, od dvanácti do šesti.
Tereza Hřibová, NZDM Slušovice
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=HåNROQtFKODYLF
Od 1. října letošního roku byla jmenována novou paní ředitelkou Mateřské
školy Sluníčko Bc. Eva Vyvlečková, která byla v naší školce učitelkou. Přejeme jí
úspěšný vstup do této funkce, podporu učitelského sboru a ostatních zaměstnanců.
Věříme, že pod jejím vedením naváže činnost mateřské školy na výbornou práci
končící paní ředitelky Jany Tománkové. Připojujeme velké poděkování za práci pro
děti v Mateřské škole Sluníčko, kterou s láskou věnovala paní ředitelka Tománková
po dobu dvacetiletého období. Paní ředitelka se velmi zasloužila hlavně o proměnu
interiéru mateřské školy, protože byla přesvědčena o důležitosti příjemného prostředí pro malé děti. Přejeme jí v následujících letech všechno dobré a dlouhé klidné
období ve zdraví a pohodě.
Petr Hradecký, starosta města

=SUiYLĀN\]QDåtVOXQtĀNRYpPDWHőVNpåNROLĀN\
Milí čtenáři,
blíží se čas vánoční, čas klidu a pohody
a pro mě také rozjímání. Rozjímání o tom,
co všechno se v posledních měsících v našem Sluníčku stalo. Tímto vás všechny zvu
ke společnému ohlédnutí.
Nejzásadnější změnou je skutečnost, že
z naší školky po několika letech vzorného
vedení, doprovázeného lidským přístupem
a úžasnou péčí o naše dětičky, v září odešla vážená paní Jana Tománková. Vstoupila
na svoji novou životní cestu, kterou již
nedoprovází pracovní povinnosti. Vím, že
každé období má své radosti a strasti, ale
zároveň věřím, že si užívá zaslouženého
starobního důchodu. Na její místo jsem
nastoupila já, Eva Vyvlečková, a ještě jednou bych jí i zde, jménem celého kolektivu
zaměstnanců ze Sluníčka, srdečně poděkovala za její společnost, otevřenou náruč
a cenné rady a zkušenosti, kterými děti
i nás obohatila a přejeme jí do dalšího života hlavně hodně zdraví, protože to je
v dnešní nelehké době opravdu to nejdůležitější.
Ani další měsíce ve školce neprobíhaly
tak, jak jsme zvyklí. Bohužel ani nám se
nevyhnula situace, kdy se v naší školce
objevila nákaza koronavirem. I přes naše
veškeré předcházející snahy této situaci
zabránit jsme se nakonec neubránili uzavření celé mateřské školy dne 21. října.

Dlouho také nebylo jisté, kdy se naše školička opět probudí k životu, nakonec tento
termín padl na 18. listopad. Děti tedy byly
téměř měsíc se svými rodiči doma, ale ani
přesto jsme nezaháleli. Díky šikovným paním učitelkám a paním asistentkám měly
naše děti možnost učit se doma pomocí
on-line školky, kterou pro ně nachystaly.
I přesto, že byla tato školka určena primárně pro děti předškolního věku, zapojovaly
se do ní i ty nejmenší. On-line školkových
dílů vyšlo několik, ale já si dovolím zmínit
jeden, který byl spojením jak vzdělávání

dětí, tak i pomoci zoologické zahradě v této covidové době. Vrcholem tohoto dílu
byla totiž školková sbírka potravin pro
zvířátka v zoologické zahradě. Ty mohly
děti s rodiči nasbírat, či za nějakou korunku nakoupit v obchodě. Tato dobrovolná
školková sbírka měla velký úspěch, děti
s rodiči toho přinesli opravdu spoustu
a zapojili se dokonce i lidé „mimo prostředí MŠ“. Tímto vám patří obrovský dík
a zajisté také každého jednotlivě zahřeje
u srdíčka pocit, že podal pomocnou ruku
pro dobrou věc. Musím také poděkovat

všem rodičům, kteří se dětem doma věnovali prostřednictvím dílů on-line školky
a vzorně s nimi plnili úkoly, které následně
dokumentovali a zasílali na e-mail paním
učitelkám.
Teď už je v naší školce znovu veselo,
pomalu se s dětmi chystáme na adventní
čas, čas klidu a míru, chvil strávených s rodinou... Dovolte mi, abych vás na závěr
ještě jednou vybídla k zamyšlení. Abraham
Lincoln kdysi napsal učiteli svého syna
dopis, který zněl nějak takhle:
„Vím, že se budeme muset naučit, že ne
všichni jsou spravedliví, že ne všichni se
chovají správně. Ale naučte se také, že
na každého ničemu je i jeden hrdina. Že
na každého sobeckého politika připadá
i upřímný vůdce. Naučte se, že za každého
6

nepřítele se najde i přítel. Učte se umět
prohrávat i těšit se z vítězství. Pokud můžete, odnaučte se závidět. Naučte se tajemství tiše se smát. Pokud můžete, naučte se divy ukryté v knihách. Ve škole se
naučte, že je čestnější neuspět než podvádět. Naučte se, že za slzy se stydět nemusíte. Naučte se naslouchat všem lidem.
Učte se být vlídní, ale nehýčkat se, neboť
jen ohněm se kalí dobrá ocel. Naučte se
věřit sami sobě, protože jedině tak můžete
uvěřit i dalším lidem. Je to velká životní
objednávka, ale uvidíte, že to dokážete!“
Vím, že ne každý musí souhlasit s každou jednotlivou větou, ale co tím chci
říct... Chovejme se ke každému tak, jak
chceme, aby se ostatní chovali k nám. Již
v mateřské škole se snažíme pokládat základy dobrého chování k ostatním, ale
veškerenstvo toho všeho pramení právě
v rodině. Za všechny dětičky a zaměstnance vám všem přeji krásné a pohodové
prožití svátků vánočních.

Eva Vyvlečková
nová ředitelka MŠ

-VHPODVNDYHF
Víte, že 13. listopad je Světovým
dnem laskavosti? Projekt, který iniciuje Nadace Karla Janečka, má motivovat děti k empatii, vlídnosti
a laskavosti. Děti si mohou vyzkoušet, jaké to je, vykonat nezištně
dobrý skutek.
Ve Slušovicích vedeme děti k laskavosti, a proto jsme ve výchově ke zdraví
i letos dali hlavy dohromady a vymysleli
několik drobných projektů. Nakonec
jsme se v této divné „koronavirové“ době domluvili, že podpoříme zdravotní
sestry a lékaře z Baťovy nemocnice
ve Zlíně. Letos byly přípravy o něco těžší,
protože jsme byli zavření doma, a všechno jsme řešili on-line. Ale i tak se nám
podařilo vybrat nějaké peníze a sehnat
malou pozornost v podobě přírodních
energetických „nakopávačů“, které dodávají energii, snižují únavu, udržují pozornost a zlepšují soustředění.
Na závěr chceme poděkovat všem
zdravotníkům za jejich práci a statečnost.
Laskavost vytváří kvalitnější mezilidské vztahy, je dobrá pro naše
zdraví, a hlavně je nakažlivá.
Osmáci ze Slušovic

Lidé do našich životů přicházejí a zase odcházejí.
Někteří jím jen proletí, jiní se zdrží déle,
ale všichni v nás zanechají svou nesmazatelnou stopu.
A my už nikdy, nikdy nebudeme stejní.
Moji milí věrní čtenáři,
po delší odmlce za vámi opět přicházím v tomto nádherném adventním čase
(a nenechte si od nikoho namluvit, že letos tomu tak není) se svým posledním
příspěvkem z naší sluníčkové školičky. Vždycky jsem se snažila v těchto dnech svými úvahami směřovat k tomu, abychom všichni prožívání těchto dnů uchopili
ve smyslu dobrých starých tradic – zapomněli na komerci, na vánoční barevné
trendy, nesháněli hromady mnohdy zbytečných a nadbytečných dárků, ale věnovali se sami sobě, svým rodinám, svým blízkým i neblízkým, a zamysleli se nad tím,
co je v životě opravdu podstatné a důležité. Tentokrát to neudělám, protože mám
za to, že okolnosti, díky kterým prožíváme v podstatě celý letošní rok jinak než
jindy, to udělaly za mě. Vím, že to nikdo neměl jednoduché, ani rodiny s našimi
malými dětmi, které musely zůstat doma, protože i naše školka byla uzavřena.
Přesto věřím, že většina z nich tento vynucený společně trávený čas využila k prožitkům a zážitkům, které by se jim v běžných časech nikdy prožít nepodařilo. Snad
k tomu dopomohla i naše on-line školka, kterou paní učitelky zejména předškolních tříd zvládly naprosto skvěle, a paradoxně se podařilo při tomto distančním
vzdělávání prohloubit a posílit vztahy mezi rodiči a školkou. Mnohdy je i posunout
na méně formální úroveň. Za to patří moje velké poděkování mým učitelkám
i všem rodičům, kteří se aktivně zapojili, a se svými dětmi se našich nabízených
činností účastnili. Moc bych si přála, aby se přes všechna životní protivenství toto
společné prožívání přeneslo ve všech rodinách i do těchto předvánočních dnů.
A tím se vracím zpět na začátek mého příhovoru – adventní i vánoční čas bude tak
krásný, jaký si jej sami uděláme, bez ohledu na nepřející okolnosti.
A teď mi, prosím, dovolte poněkud osobnější část mého příspěvku. Byl to vskutku prapodivný rok, který teď končí, a nikdy by mě nenapadlo, že se se svou školičkou rozloučím – nerozloučím takovým způsobem. Rozhodla jsem se letos uzavřít
své téměř dvacetileté působení v našem Sluníčku, protože prostě nazrál čas odejít.
Současné dění mi zabránilo zrealizovat plánované loučení, proto využívám alespoň
této možnosti. Když jsem ve Slušovicích začínala, byla jsem zaskočená krásným
přivítáním pana starosty a slíbila jsem mu, že za to nádherné uvítání a důvěru nezkušené začátečnici budu školce sloužit do roztrhání těla. Tento svůj slib jsem splnila, i když ne vždy se všechno dařilo, jak by si člověk přál. Ale bilancování mé
práce nechám na jiných, já bych teď tento prostor chtěla vyplnit poděkováním.
V první řadě děkuji našemu zřizovateli Městu Slušovice za to, že školka nikdy nebyla na chvostu zájmu jeho zastupitelů, že měla vždycky nejen dostatek financí
ke svému provozu, a často navíc i nad plán, ale také zájmu a nabídky pomoci,
kdykoliv to bude potřebovat. Další poděkování patří všem spolkům a organizacím,
které nám pomáhaly naplňovat naše cíle a plány - základní škola, místní knihovna,
hasiči, myslivci, pediatři, zubaři, Nadační fond, všichni sponzoři z řad firem i jednotlivců… všechny prostě vyjmenovat nejde. Velké poděkování patří všem spolupracujícím rodičům, a zejména těm, kteří chápou, že mateřská škola rodinnou výchovu pouze doplňuje, ale nenahrazuje. Děkuji všem dětem, se kterými jsem se
ve školce potkala, za spoustu překrásných okamžiků, které mě nabíjely energií,
poskytovaly mi další motivaci pro zvládání mých pracovních úkolů a dávaly jim
smysl. Děkuji všem mým holkám, které tvoří zázemí mateřské školy, bez kterého by
nemohla fungovat, a úplně největší poděkování patří všem mým učitelkám, které
o děti pečují. Většina ze všech, které školkou prošly nebo v ní právě působí, jsou
naprosté „srdcařky“ a jejich práce je pro ně skutečně posláním. Vždycky jsem při
zahajování našeho tradičního velkého karnevalu ve sportovní hale říkala, že je mi
potěšením a ctí s nimi pracovat, a i po dvaceti letech to stále platí. Jen s tím rozdílem, že mi BYLO potěšením a ctí…
Kdysi mi jeden moudrý člověk řekl, že každý člověk má na světě svůj význam a je
tu proto, aby nás něčemu naučil. Měl pravdu. Děkuji všem jednotlivým lidičkám, se
kterými jsem se za těch téměř dvacet let ve Slušovicích a ve školce potkala, za to,
že jsem se od každého z nich mohla něčemu naučit, někam se posunout. Byli jste
dobří učitelé. Děkuji vám všem, že jsem tu s vámi mohla být a žít s vámi kus svého
života.
Přeji vám všem krásný adventní čas, radostné Vánoce a štěstí po všechny další
dny
Jana Tománková
P.S. Nové paní ředitelce slušovického Sluníčka přeji v její náročné práci hodně
úspěchů
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Milí občané, ráda bych vám poskytla
pár informací o domácím hospici Devětsil,
který patří mezi služby poskytované
Diakonií Vsetín a jehož jsem od července
2020 vedoucí lékařkou.
Co je to domácí hospic?
Je to odborná zdravotní péče poskytovaná v domácím prostředí nemocným,
kterým byla ukončena léčba ve chvíli, kdy
již nepřinášela další naději na uzdravení
(např. onkologická, orgánové selhání,
apod.). Často mluvíme o paliativní péči –
ta obsahuje především léčbu bolesti, mírnění tělesných i duchovních strádání nemocného a ovlivnění dalších nepříjemných příznaků nemoci.
Domácí hospicová služba zahrnuje nemocného i pečující rodinu, která zajišťuje
celodenní péči o svého příbuzného. Cílem
je doprovodit nemocného i pečující k přípravě a přijetí smrti, ke které nevyléčitelné
onemocnění ve svém terminálním stádiu
směřuje. Tým domácího hospice tvoří lékař, zdravotní sestry, sociální pracovník,
psycholog a duchovní. Svou službou se
snaží respektovat přání a požadavky nemocného i jeho okolí. Službu doporučuje
nejčastěji praktický lékař nebo specialista
(např. onkolog) po ukončení léčby.
Převzetím do domácího hospice poskytujeme nemocnému léky podle aktuální
potřeby, především na účinné tišení bolestí, formou tablet, náplastí či injekcí.
Zajišťujeme dostatečnou hydrataci a vyprazdňování. Pečujeme o nejrůznější uměle vytvořené vývody, permanentní cévky
(katetry) a rány. Podle potřeby provádíme
pleurální punkce či punkce ascitu.
Důležitou součástí péče o hospicového
pacienta je polohovací postel, kterou zapůjčujeme spolu s dalšími potřebnými pomůckami (např. odsávačku dýchacích cest
či oxygenátor na podporu dýchání).
Sociální pracovnice vyřizuje možné příspěvky… Pečující rodinu zaučujeme
a podporujeme v jejich péči. Službu poskytujeme v případě nutnosti kdykoliv,
tedy 24 hod. denně 7 dní v týdnu. Služba
je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
Nacházíme se v předvánočním období,
kdy očekáváme oslavy narození malého
dítěte – Božího Syna v Betlémě. V listopadu jsme prožívali „Dušičky“ – vzpomínky
a modlitby za naše zemřelé. Domácí hospic doprovází nemocného a jeho nejbližší
okolí ke smrti – narození do věčnosti.
Existuje dobrá smrt a lze se na ni připravit?
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září – prosinec 2020
VÝROČÍ

Alena Červenková
Vlasta Zbranková
Eduard Manďák
Vlastimil Knápek
Ludmila Divilková
Josef Řihák
Zdeňka Černá
Ing. Marie Horáková
Zdeněk Hnát
Josefa Jančíková
Františka Matúšová
Věra Jüngerová
Arnošt Manna
František Krajča
Miroslav Lysoněk
Jana Balcárková
František Pšenka
Marie Švajdová
Danuše Trunkátová
Emilie Bednaříková
Petr Truhlařík
Stanislav Vaculík
Josef Čoček
Všem jubilantům
srdečně blahopřejeme!

NAROZENÍ

Kristýna Hrstková
Zuzana Štěpánková
Jakub Blaško
Claudie Knotková
Dominika Štěpánová
Filip Vala
Matyáš Mynarčík
Jan Hradilík
Šťastným rodičům blahopřejeme
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!
ÚMRTÍ

Alžběta Schreiberová
Oldřich Hemerka
Marie Lukáčová
Františka Škabrahová
Václav Plšek
Marie Karlíková
JUDr. Josef Bouček
Jindřich Vávra
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

DI AMAN TOVÁ
SVAT BA

Krásné výročí 60 let společného
manželského života oslavili manželé
Doc. JUDr. Miroslav Freund, CSc.
a Ema Freundová.
Starosta města Petr Hradecký jim při
této příležitosti poděkoval a popřál do
dalších společných let hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

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. Tel. 577 983 344, 577 981 376.
matrikářka

Pokud věříme, že smrtí život nekončí, jen
přechází na „druhou stranu života“, potom už umírání nemusí být pro všechny
jen těžké a bolestné, ale i plné naděje.
Dobrou přípravou na smrt může být i to,
že se učíme denně umírat svému sobectví
a růst ve službě a lásce k bližním – přinese
nám to svobodu a radost, které ve smrti
pozemské dojdou své plnosti a které budeme prožívat jednou bez konce …
Věřím, že my, lidé vyhnaní z ráje se smrtí do něho zpět navracíme…
Přeji všem radostnou oslavu narození
Božího dítěte a těm, kteří z tohoto světa
tento rok odešli, radostné narození pro
nebe.
MUDr. Zdislava Tělupilová
tel.: 737 266 974
e-mail: devetsil@diakonievsetin.cz

3RGěNRYiQt
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit a doprovodit na poslední cestě zemřelého pana Václava Plška.
Zarmoucená rodina
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Scházíš nám,
ale v srdcích
a vzpomínkách
zůstáváš...
Dne 27. prosince 2020 uplynou dva
roky, co odešel náš drahý tatínek, švagr, bratr a bývalý člen hasičského
sboru pan Svatopluk Čech.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
Rodina Čechova
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