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Milí přátelé,
velikonočním svátkům předchází doba postní. Během
návštěvy kostela, ať jsme ho navštívili ve všední den
nebo v neděli, vždy jsme zaslechli v liturgii (při bohoslužbách) mnoho výzev k obrácení. Jednalo se o texty
z knih starozákonních, a to především od různých proroků, ale také v novozákonních textech byl kladen důraz na naše správné postoje k lidem a také vůči samotnému Bohu. Již ve starozákonních knihách jsme mohli
slyšet, že ten, který nás poslal na tento svět, si nepřeje
naši smrt a naše neštěstí, ale že je to někdo velmi milosrdný a shovívavý. On nechce naše neštěstí, ale nabízí nám život, pokud budeme ctít jeho zákony a jeho
samotného. Dokonce jsme slyšeli, že ten, jež je neviditelný a nepochopitelný, nám poslal svého Syna, který
měl zcela jasné poslání – ne odsoudit, ale zachránit.
Současně jsme sledovali putování Božího syna, jak
jde ve svém čase k jasnému cíli. Jeho poslání zdánlivě
končí bolestnou smrtí na kříži. Tyto události prožíváme
o svatém týdnu, který začíná „slavným vjezdem do
Jeruzaléma“ na květnou neděli. Boží Syn jde vstříc lidské zlobě, která vrcholí jeho ukřižováním. Lidská zloba
však dá možnost vyniknout největšímu projevu lásky
Božího syna. Ve čtvrtek se symbolicky i skutečně vydává při poslední večeři za pokrm těm, kteří v něj věří.
O Velkém pátku vydává sebe do rukou lidské zlobě. Za
ty, kteří ho trápili, i za ty, kteří ho k utrpení odsoudili,
se modlí a nalézá důvod: „Otče, odpusť jim, protože
nevědí, co činí.“ Jeho smrt je velkým zklamáním pro ty,
kteří věřili, že on je člověk „poslaný od Boha“.
Jako byla smrt Pána Ježíše velkým zklamáním pro ty,
kteří ho měli rádi, tak zase jeho zmrtvýchvstání je velkým překvapením nejenom pro ně, ale pro všechny lidi.
Ti, kdo jej znali a setkali se s ním, si nenechali tento
zážitek jenom pro sebe. A tak jde od té doby radostné
poselství světem. Je to radostná zpráva, která říká, že
Ježíš zemřel za každého z nás a že náš život má věčnou
perspektivu. Proto jsou Velikonoce nejvýznamnějšími
svátky naší víry. Mění náš pohled na naši budoucnost.
Je to vše otázkou hloubky naší víry, která může v tomto
čase našeho pozemského putování stále růst. Přeji vám
všem velký užitek z prožité postní doby a také velkou
radost z prožívání svátků velkého vítězství Božího Syna
nad temnotou lidské zloby a smrti. Radost z prožívání
velikonočních svátků ze srdce žehná a hodně dobra od
Pána vyprošuje
otec Emil.

Ze zasedání zastupitelstva města
• První zasedání Zastupitelstva města
Slušovice se uskutečnilo ve středu 11.
března 2009. V úvodu zasedání starosta
předal finanční ocenění paní Magdaleně
Rapantové a panu Petru Trunkátovi za
udělení zlaté Jánského plakety za 40
bezpříspěvkových odběrů krve.
Poté seznámil přítomné s informací
o činnosti městského úřadu od posledního zasedání zastupitelstva města.
• ZaMě schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za
rok 2008 vč. zprávy auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok
2008 a to bez výhrad.
Závěrečný účet tvoří:
údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění rozpočtové skladby, tvorba a použití sociálního fondu,
hospodaření příspěvkové organizace
Mateřské školy Sluníčko a rozdělení zisku příspěvkové organizace Mateřské
školy Sluníčko Slušovice za rok 2008,
zisk činí 8 358,77 Kč a bude převeden
v částce 6 600 Kč do fondu odměn
a v částce 1 758,77 Kč do rezervního
fondu, hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Slušovice za rok
2008, které skončilo se ziskem 46 448,73
Kč, zisk bude převeden v částce 35 000
Kč do fondu odměn a 11 448,73 Kč do
rezervního fondu.
• ZaMě schválilo celoroční hospodaření DSO – Mikroregion Slušovicko
a závěrečný účet DSO – Mikroregion
Slušovicko za rok 2008 vč. zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO – Mikroregion Slušovicko za
rok 2008, a to bez výhrad.
• ZaMě schválilo rozpočet města
Slušovice na rok 2009.
• ZaMě schválilo rozpočet Služeb
města Slušovice, příspěvkové organizace, na rok 2009.
• ZaMě schválilo oznámení vydání
opatření obecné povahy č. 1/2009 změna č. 15 územního plánu sídelního
útvaru Slušovice, kterou se zužuje koridor R 49 v k.ú. Slušovice z původních
600 m na 2 x 125 m.
• ZaMě schválilo obecně závaznou
vyhlášku města Slušovice č. 1/2009
o poplatku za komunální odpad.
• ZaMě chválilo záměr zveřejnění odprodat níže uvedené pozemky:
- část pozemku ve zjednodušené evidenci – původ PK p. č. 1616
- části pozemků p.č. 934/1 PK, pozemku p.č. 934/2 PK, pozemek p. č.
1654 a p. č. 1653, vše v k. ú. Slušovice
- části pozemků p. č. 142/16 a p. č.
29/1 v k. ú. Slušovice
- část pozemku p. č. 66/2 v k.ú.
Slušovice

- část pozemku p. č. 6/2 a p. č. 6/32
v k. ú. Slušovice
• ZaMě schválilo odprodej pozemek u
p.č. p. č. 9/5 o výměře 10 m², p. č. 9/6
o výměře 249 m² a p. č. 9/7 o výměře
13 m², vše v k.ú. Slušovice za částku
300 Kč/m².
• ZaMě schválilo smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
společnosti Telefónica O2 Czech Republic
a.s. v lokalitě ul. M. J. Sousedíka s podmínkou, že společnost zaplatí za věcné
břemeno městu Slušovice poplatek ve
výši 2 000 Kč.
• ZaMě schválilo ceny vodného
a stočného pro domácnosti a firmy
s platností od 1. 1. 2009:
- vodné - 32,50 Kč
- stočné - 20,50 Kč
• ZaMě schválilo dodatek č.1 ke zřizovací listině Služeb města Slušovice, p.o.,
kterým se rozšiřuje její působnost o doplňkovou činnost - pořádání dostihových dnů na závodišti ve Slušovicích.
• Starosta podal členům zastupitelstva informaci, že ve spodní části ulice
Hřbitovní nebude zbudována kanaliza-

ce, neboť někteří vlastníci pozemků nesouhlasí s 30 % finančním podílem na
zbudování této kanalizace. Proto bude
zažádáno o stavební povolení pouze pro
větev po pravé straně ul. Hřbitovní.
• ZaMě schválilo předložený projekt
stavby „Vedení 2x110 kV Slavičín –
Slušovice“ s podmínkou jeho projednání
s případně dotčenými firmami na katastru města Slušovice.
• ZaMě zamítlo žádost Zlínského hnutí nezávislých o finanční příspěvek na
sousoší bratrů Baťových.
• Členové zastupitelstva města byli
seznámeni s nabídkou Domovem české
hudby, o. p. s. na uspořádání koncertu
u příležitosti 30. výročí smrti slušovického rodáka Josefa Zavadila. Zastupitelé
požadují upřesnění ceny za koncert,
stanovení podmínek a nároků na prostory při uspořádání koncertu. Poté bude vydáno rozhodnutí o schválení akce.
• ZaMě neschválilo žádost na změnu
charakteru pozemku p. č. 642 v k. ú.
Slušovice ze zahrady na stavební místo,
v rámci projednávání změny ÚPD Slušovice č. 17.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
• Dne 17. 4. 2009 od 9,00 do 12,00 hodin
Vypnutá oblast: ulice Pod Sadem, Zahradní, Nová, Rovná, Na Hrázi, Družstevní.
• Dne 22. 4. 2009 od 9,00 do 12,00 hodin
Vypnutá oblast: ulice Dlouhá, Padělky a oblast kolem fotbalového stadionu.
Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s.r.o.

Orální vakcinace lišek proti vzteklině – jaro 2009
Ve dnech 3. a 4. dubna 2009 bude na území okresu Zlín provedeno letecké
kladení návnad k orální vakcinaci lišek proti vzteklině.
Návnada má rybinový zápach, velmi atraktivní pro lišky a ostatní masožravce.
Vakcinační dávka je uložena v plastiko-aluminiové kapsli uvnitř návnady. Vzhledem
k leteckému kladení vakcinačních dávek, se tyto mohou nalézat i na nehonebních
plochách, a proto je nutné dodržet následující opatření:
- nedotýkat se vyložených návnad, nesbírat je a ani jinak s nimi nemanipulovat,
- v době od 3. 4. do 25. 4. 2009 při výkonu práva myslivosti používat lovecké psy pod kontrolou a zamezit volnému pobíhání ostatních psů v honitbách.
Přestože vakcinační látka obsahuje nepatogenní virus neškodný pro člověka i zvířata, krajská veterinární správa při nahodilém styku s vakcinační dávkou uvnitř plastikoaluminiového pouzdra doporučuje :
- při kontaktu rukou s vakcinační látkou si umýt ruce důkladně mýdlem, případně
dezinfikovat jakýmkoliv dezinfekčním prostředkem. Jinak nehrozí žádné nebezpečí
a nejsou nutná žádná další opatření,
- jestliže se vakcinační látka dostala do kontaktu se sliznicí nebo čerstvým poraněním, doporučuje se vyhledat lékařské ošetření.
Informace pro uživatele honiteb:
Ulovené lišky lze ke kontrole orální vakcinace zasílat za tři týdny po skončení kladení vakcíny, tj. od 25. 4. 2009 prostřednictvím Krajské veterinární správy pro Zlínský
kraj, Inspektorát Zlín.
Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj
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Rozpočet města Slušovice na rok 2009
• PŘÍJMY

(v Kč)

Daňové příjmy
25 175 000
- daň z příjmu za město
- správní poplatky
- poplatky ze psů
- místní poplatky z VHP
- svoz komunálního odpadu
- daň z nemovitosti
Nedaňové příjmy
3 024 000
- příjmy z lesního hospodářství
- vodné, stočné
- knihovnictví
- KBTV (poplatky, inzerce)
- pohřebnictví
- výtěžek z VHP
- pronájmy
Kapitálové příjmy
- příjmy z prodeje pozemků

170 000

Přijaté dotace
7 005 000
- sponzorské dary na dětská hřiště
- dotace za výkon státní správy
- neinvestiční dotace od obcí
- dotace z úřadu práce
- rekonstr. kuchyně a soc. zař. ZŠ
- intenzifikace ČOV
Příjmy celkem

35 374 000

Zůstatek z roku 2008
Příjmy celkem

4 700 000
40 074 000

• VÝDAJE

(v Kč)

Lesní hospodářství
100 000
Kultura
100 000
Oprava památek
100 000
Propagace města
100 000
Místní komunikace
2 020 000
Chodníky
500 000
Dopravní obslužnost
148 000
Vodovody
700 000
Kanalizace, ČOV
2 200 000
Školství
7 324 000
Služby města Slušovice
1 596 000
Knihovnictví
130 000
Kabelová televize, rozhlas
43 000
Tisk novin
120 000
Městské kulturní středisko
130 000
Fotbalový stadion
500 000
Dětské hřiště
50 000
Bytové hospodářství
377 000
Veřejné osvětlení
700 000
Veřejné pohřebiště
60 000
Zídka Cirón – protierozní
300 000
Kom. služby a územní rozvoj
480 000
Dostihový areál
1 570 000
Svoz komunálního odpadu
1 950 000
Péče o vzhled města
150 000
Sociální péče
160 000
Požární ochrana
1 560 000
Daň z příjmu za město
1 400 000
Přísp. organizacím a spolkům
500 000
Místní zastupitelské orgány
1 550 000
Činnost místní správy
5 816 000
Splátky půjček
2 267 000
Výdaje celkem
34 701 000

Upozornění Policie ČR
ve smyslu § 15 zák. č. 273/2008 Sb.
Na základě šetření Policie České republiky, obvodního oddělení Vizovice bylo
zjištěno, že někteří občané města Slušovice nemají řádně označené své rodinné
domy číslem popisným, což v případě potřeby činí velký problém složkám integrovaného záchranného systému.
V daném případě se tímto majitelé domů dopouští přestupku dle § 47 b), odst.
1) písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., kdy za takové jednání lze uložit pokutu až do
výše 10 000 Kč.
Tímto Vás upozorňujeme, abyste si ve vlastním zájmu zkontrolovali označení Vašeho domu číslem popisným, neboť od května 2009 budou majitelé
neoznačených domů nekompromisně oznamování pro porušení daného
paragrafu.

Příprava
varhanního koncertu
Oznamujeme vám, že
na poslední květnovou neděli
se připravuje v kostele Narození sv.
Jana Křtitele ve Slušovicích
koncert s varhaníkem
Jiřím Šonem a jeho kolegy.
Bližší informace v příštím čísle SN.

Poděkování
SDH Slušovice
Dne 21. února 2009 se uskutečnila
v prostorách Golf start tradiční končinová zábava. Bylo to splnění jednoho z bodů plánu činnosti na rok 2009, který
schválila valná hromada SDH Slušovice
18. ledna 2009.
Mnozí občané Slušovic si vzpomenou,
že v minulosti začátkem roku v době
plesové sezóny obcházely domácnosti
ve Slušovicích dvojice spoluobčanů s pozvánkami na ples sportovců, lidovecký,
socialistů a na končinovou zábavu, která
plesovou sezónu uzavírala.
Konala se vždy v sobotu před popeleční středou. Slušovičtí hasiči tuto tradici
stále zachovávají. Proto jako každoročně
i v letošním roce jste mohli být v únoru
osloveni členy SDH s pozvánkami na
končinovou zábavu.
Tímto děkujeme občanům Slušovic,
kteří zakoupením vstupenek finančně
podpořili náš sbor. Děkujeme také všem
sponzorům za finanční a věcné dary do
tomboly i těm, kteří se aktivně zúčastnili končinové zábavy a zakoupením losu
do tomboly nás finančně podpořili.
Poděkování patří dále taneční skupině
KONTRAST DANCE, hudební skupině
FRAGMENT, personálu motelu Golf start
za příjemné prostředí a obsluhu a v neposlední řadě všem členům SDH
Slušovice, kteří svým dílem přispěli ke
zdárnému uspořádání a průběhu končinové zábavy. Výtěžek je hlavním zdrojem financování sboru a bude použit na
pokrytí nákladů činnosti sboru a soutěžních družstev v požárním sportu.
Doufáme, že přízeň občanů a sponzorů nás neopustí ani v následujících letech.
Výbor SDH Slušovice

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN
SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP s.r.o.
pod záštitou města Slušovice
pořádá 31. 5. od 13,00 hod
pro všechny malé, větší i největší
DĚTSKÝ DEN
na dostihové dráze ve Slušovicích.
Pro děti je připraven
bohatý program, hry a spousta atrakcí,
občerstvení zdarma.
PS: Až se malí unaví, užijí si dospělí!
3

Pozvánka na dostihy
V sobotu 25. dubna 2009 se
v dostihovém areálu uskuteční pod
záštitou hejtmana Zlínského kraje první letošní dostihový den.

Začátek je ve 13,00 hodin.

Změny u Policie ČR
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vás nejprve pozdravil a popřál jménem Policie České republiky v letošním roce všechno nejlepší,
hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.
V tomto vydání bych vás chtěl stručně
seznámit s řadou změn probíhajících
v rámci Policie ČR v regionu Zlínského
kraje a taktéž upozornit na změny v samotném Obv. oddělení PČR Vizovice.
Všechna okresní ředitelství Policie ČR
ve Zlínském kraji procházejí intenzivní
reorganizací. Od 1. ledna 2009 okresní
ředitelství ve Zlíně, Kroměříži, Uherském
Hradišti a Vsetíně zanikla a nahradily je
nové organizační články – územní odbory. Tato reforma předurčuje vznik nového
krajského ředitelství PČR Zlín, které se od
1. ledna 2010 vyčlení ze správy
Jihomoravského kraje v Brně.
Nové názvy nesou jak služba pořádkové a železniční policie, která se nyní nazývá „územní odbor vnější služby“, tak
i služba kriminální policie a vyšetřování,
která je „územním odborem služby kriminální policie a vyšetřování“. V čele územního odboru vnější služby ve Zlíně stojí
plk. JUDr. Bronislav Šabršula. Vedoucím
územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování byl jmenován plk. Mgr.
Josef Novák.
Dále bych vás chtěl seznámit se změnami, které probíhají na samotném
Obvodním oddělení PČR Vizovice. V první řadě vám chci představit nově jmenovaného vedoucího oddělení, kterým se
stal od 1. 1. 2009 npor. Mgr. Jiří Ježík,
který k nám přišel ze Služby kriminální
policie a vyšetřování Zlín. V samotné budově obvodního oddělení v současné
době probíhá v rámci projektu P 1000
rozsáhlá rekonstrukce, a to jak v přízemí,
tak i v prvním patře. Projekt P 1000 je
zaměřen na modernizaci služeben a jejich proměnu v místa důvěry a bezpečí.
Zde bude vybudována např. otevřená
recepce, bezbariérový vstup do budovy
atd. Celá rekonstrukce budovy by měla
být dokončena do poloviny roku 2009.
Dále bych vás chtěl seznámit s tím, jak
postupovat od 1. 1. 2009, pokud se stanete účastníky dopravní nehody.
Policii ČR budeme volat v těchto případech:
1. Pokud při nehodě dojde ke zranění
(třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení
osoby.
2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě vyšší než 100 000 Kč.
3. Pokud při nehodě dojde ke škodě
(v jakékoli výši) na majetku třetí osoby
(např. k poškození zaparkovaného vozi-

Město Slušovice

Obecně závazná vyhláška města Slušovice
č. 1/2009
O POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo města Slušovice se na
svém zasedání dne 11. 3. 2009 usnesením č. 184/2009 usneslo vydat na základě § 17a zákona 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a §
84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Slušovice touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území
města.
Čl. 2
Správa poplatku
1. Správu poplatku vykonává město
Slušovice.
2. Poplatníkem je každá fyzická osoba,
při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.
Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství.
Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé
poplatníky1)
3. Poplatníkem je i osoba bez trvalého
pobytu ve městě, která vlastní na území
města Slušovice stavbu rekreačního charakteru.
Čl. 3
Sazba poplatku
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů města vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem
rozvržených na jednotlivé uživatele bytů
činí sazba:

Čl. 4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 31. 5. běžného
roku.
Čl. 5
Osvobození a úlevy
1. Od poplatku se osvobozují:
a)osoby trvale pobývající v zahraničí
nebo na území ČR mimo Slušovice nebo
dlouhodobě v léčebně, nápravném zařízení nebo v domově důchodců,
b)děti s těžkým zdravotním postižením
2. Úleva se poskytuje takto:
a) polovinu výše stanoveného poplatku hradí osoby s trvalým pobytem ve
Slušovicích, avšak pobývající převážně
v místě studia na střední, vyšší odborné
a vysoké škole,
b) rodiny s více než 2 nezaopatřenými
dětmi uhradí poplatek maximálně za 4
členy rodiny (do rodiny se nezapočítávají prarodiče, i když bydlí ve společné domácnosti.)
3. Výše uvedené úlevy a osvobození je
nutné doložit potvrzením o pobytu či
studiu nebo čestným prohlášením při
úhradě poplatku nebo lékařským posudkem v případě těžkého zdravotního postižení.
Čl. 6
Všeobecná ustanovení
Řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vede podle zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dnem vyhlášení na úřední desce, tj. 12. března 2009.

450 Kč na jednoho poplatníka
a kalendářní rok
V případě změny místa trvalého pobytu v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li
ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu rozhodný stav
na konci tohoto měsíce.

4

Ing. František Pavelka
starosta města

Blanka Lisovská
místostarostka

UPOZORNĚNÍ k článku 5:
Doložení potvrzení o skutečnostech
v bodě 5 je třeba dodat při platbě poplatku. Pokud potvrzení nedoložíte, zaplatíte poplatek za osobu, která je od
poplatku osvobozena či má z poplatku
úlevu, celý, tj. 450 Kč.

K odpadům...
Nová obecně závazná vyhláška Města Slušovice č. 1/2009 o poplatku za komunální odpad odstraňuje určitou nespravedlnost a nesolidárnost v dosavadním systému
úhrady nákladů za svoz a likvidaci odpadů (komunálního, směsného, objemového
a nebezpečného) a svoz a likvidaci druhotných surovin (sklo, papír a plasty) odváděných občany města na základě uzavřeného smluvního vztahu.
Tuto skutečnost lze doložit na příkladu níže uvedeného vyhodnocení odpadového
hospodářství města Slušovice za rok 2008.
Příjmy v rozpočtu města za rok 2008 – 1 465 tis. Kč
z toho:
181 tis. Kč EKO KOM
78 tis. Kč Služby pro jiné
30 tis. Kč za vítězství v keram. popelnici
661 tis. Kč vybráno od občanů v panelových domech
515 tis. Kč vybráno od občanů v RD
Z výše uvedeného vyplývá, že průměrný příjem města za odpady na jednoho občana s trvalým pobytem ve Slušovicích v roce 2008 činil 395 Kč (1 176 000Kč/2 980
obyvatel) a 60 Kč (181 000 Kč/2 980 obyvatel) činil příspěvek od Eko-komu.
V panelových domech (sídliště Padělky a Družstevní) bydlelo v roce 2008 celkem
1 330 občanů, z nichž každý zaplatil městu v průměru za likvidaci odpadu částku 498
Kč. (661 000 Kč/1 330 obyvatel).
V rodinných domech bydlelo v roce 2008 cca 1 650 obyvatel, z nichž cca 1550
zaplatilo městu za likvidaci odpadu průměrnou částku 332 Kč, ale cca 100 našich
spoluobčanů nezaplatilo v roce 2008 ani korunu, přestože odpad tvořili i oni. S „neplatiči“ tak činil průměrný příjem města od občanů žijících v rodinných domech v roce 2008 celkem 312 Kč/obyvatel (515 000Kč/1 650 obyvatel).
Celkové výdaje města na zajištění provozu odpad. hospodářství v r. 2008
Výdaje v rozpočtu města za rok 2008
1792 tis. Kč
Náklady města na svoz druhotných surovin
(plasty, sklo,jarní a podzimní 5m³ kontejnery
183 tis. Kč
Celkové výdaje
1 975 tis. Kč
Průměrné náklady na 1 občana v roce 2008 činily cca 663 Kč (1 975 000 Kč/2 980
obyvatel)
Dotace města vůči občanovi žijícím v panelovém domě:
663 – (498+60) = 105 Kč/občan
Dotace města vůči občanovi žijícím v RD:
663 – (312+60) = 291 Kč/občan
Z výše uvedených čísel zcela jednoznačně vyplývá, že bylo nutné udělat radikální
změnu způsobu výběru příjmů od občanů, protože stávající systém znevýhodňoval
občany žijící v panelových domech na úkor občanů žijících v rodinných domech.
Zavedením poplatku za komunální odpad prostřednictvím obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 dle § 17 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších přepisů tyto rozdíly odstraníme.
Schválení poplatku za komunální odpad ve výši 450 Kč/občan a rok bude znamenat, že dojde cca 10 % snížení poplatku za sběrové nádoby na sídlišti Družstevní
a Padělky. Systém týdenního svozu odpadů i měsíční fakturace plateb bytovým družstvům zůstávají zachovány.
Občanům žijících v rodinných domcích ukládá nová vyhláška povinnost uhradit
poplatek za komunální odpad do 31.5.2009. Svozová firma Marius pedersen zajistí
pravidelný čtrnáctidenní svoz. Domácnosti, které byly v roce 2008 zakoupen týdenní
paušál na vyvážení popelnic si mohou buď bezplatně vyzvednout na radnici černý
plastový pytel na uložení dalšího komunálního odpadu, který bude vyvezen společně
s popelnicí a nebo je možno dokoupit další popelnici, případně vyměnit stávající popelnici za větší.
Stávající systém sběru druhotných surovin prostřednictvím laminátových zvonů
(sklo, plasty) a systém sběru nebezpečných odpadů, objemového (směsného) odpadu
a papíru přes sběrný dvůr se nemění. Od 1.5.2009 bude provozovatelem sběrného
dvora města Slušovice.
Závěrem bych chtěl připomenout, že třídění odpadů se skutečně vyplácí (v roce
2008 příspěvek od Eko-komu činil cca 60 Kč/občan. Proto bych vás jménem vedení
města chtěl, vážení spoluobčané, požádat, abychom stávající možnosti separace
druhotných surovin co nejvíce i v budoucnu využívali, přestože nová vyhláška o poplatku za komunální odpad může do jisté míry třídění odpadu omezit.
Ing. František Pavelka, starosta
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dla, přilehlé nemovitosti apod); policie se
však nebude volat v případě, kdy půjde
o škodu na vozidle, které je sice v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho
z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě
účast.
4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení
nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel
apod.).
5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např.
přejezdového zabezpečovacího zařízení)
nebo životního prostředí (např. při úniku
provozních kapalin z vozidla).
6. Pokud po nehodě nebudeme sami
schopni (bez vynaložení nepřiměřeného
úsilí) obnovit plynulost provozu.
Pokud tedy dojde při dopravní nehodě
k naplnění byť jen jednoho z výše uvedených bodů, mají účastníci nehody povinnost oznámit věc Policii České republiky.
Pokud však nebude naplněn ani jeden
z výše uvedených bodů, neznamená to,
že účastníci nehody nesmí na místo přivolat PČR. Není pravdou, že v takovém
případě budou mít za povinnost uhradit
náklady spojené s výjezdem PČR.
Naopak lze doporučit, aby účastníci při
jakékoliv nejasnosti či nesrovnalosti při
dopravní nehodě na místo přivolali Policii
České republiky, byť jim zákon v daném
případě tuto povinnost neukládá.
Zákon bude od ledna 2009 účastníkům nehody ukládat jednu úplně novou
povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci
nehody povinni sepsat společný záznam
o dopravní nehodě.
Ten musí obsahovat popis času a místa
vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků
nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci
nehody budou povinni záznam podepsat
a neprodleně předat pojistiteli, který by
měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).
Záznam o dopravní nehodě může mít
v zásadě libovolnou formu, žádný pevně
stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. euroformulář
http://www.opojisteni.cz/res/data/013
/001500.pdf.
Tento záznam o dopravní nehodě současně doporučujeme všem řidičům vozit
v autě s sebou (lze jej obdržet u pojistitelů a nebo na internetu, např. www.
csobpoj.cz).
Na závěr mého článku dovolte, abych
vám ještě jednou popřál, aby rok 2009
byl pro vás úspěšnějším a lepším než
předcházející rok 2008.
prap. Bc. Roman Navrátil,
inspektor OO PČR Vizovice

Palubní deník plavčíka amatéra aneb Neumělý pokus o cestopis
(Čtení na pokračování - díl osmý)
Čtvrtek 3. 5. a pátek 4. 5. 2007 Malaga a návrat domů
Tentokrát jsme se probudili u jihošpanělských břehů. Žádná z nabízených fakultativních exkurzí nás nenadchla natolik, že bychom byli ochotni se podřídit
přísnému časovému harmonogramu.
Rozhodli jsme se pro vydatnou a línou
snídani a poklidnou procházku městem,
nesešněrovanou přesnými časy a místy
srazů. Když jsme do sebe nasoukali dostatečné zásoby energie a tekutin, vystoupili jsme na horní palubu zjistit, jaké
v přístavu panuje klima, abychom mu
podřídili svůj dnešní šatník. Teplota kolem dvacítky, mírný přímořský vánek
a polojasné nebe nás přesvědčily, že
počasí k pěší procházce přímo vybízí. Po
návratu do kajut jsme se vybavili lehkým
oblečkem, slunečními brýlemi a vyrazili
jsme na průzkum Malagy.
Možná jsme bezcílně bloudili ne zrovna těmi lákavými a atraktivními částmi
města, ale nic nás zde příliš neoslovilo.
Nic nás nezaujalo natolik, že bychom
byli schopni o tomto přístavu snít, či
dokonce zatoužili se sem vracet. Ačkoli
pocházíme z Baťova kraje, velmi nás zde
překvapila koncentrace obchodů a obchůdků s obuví. Ty na nás vykukovaly na
každém rožku, v každé ulici se objevovaly v různých podobách a lákaly k zaručeně výhodným nákupům. Tomuto lákadlu
jsme však rádi odolali, neboť naše už tak
dost našlapaná zavazadla by další tretky
těžko pojala. V ulicích Malagy nás zaujaly také semafory pro chodce, které na
časomíře umístěné pod zelenou či červenou postavičkou ukazovaly , kolik sekund bude ještě možno přecházet, či jak
dlouho budeme muset čekat, než se
nám bezpečně podaří přejít komunikaci.
Když nám naše nohy začaly dávat najevo, že je pohyb po městském dláždění
již vyčerpal, rádi jsme jim vyhověli a vyhledali na první pohled útulnou kavárničku. Obsluha místní předzahrádky, na
níž jsme se usadili, byla mnohem pomalejší než naše snaha zorientovat se v dosti nepřehledném nápojovém lístku. Než
se konečně objevila znuděná servírka –
už od prvního pohledu zapálená pro
svou profesi – málem jsme žízní vypustili duši. Nehodlali jsme si však kazit den a
náladu (nakonec jsme nikam nespěchali)
a pokusili jsme se formou vlídné konverzace v anglickém a pak i německém jazyce si objednat. Servírka však dělala, že
objednávku v těchto jazycích slyší prvně
v životě, a tak jsme nakonec byli nuceni

objednávku realizovat formou ukazování prstem v nápojovém lístku. Nyní konečně vypadala, že chápe, udělala si
poznámky a nadlouho zmizela v útrobách špatně větrané kuřácké kavárny.
Vyřízení naší objednávky při sotva zpoloviny zaplněné kavárně trvalo tak nehorázně dlouho, že jsme pomalu začali na
přilehlém náměstíčku monitorovat pohyb taxi, protože nám začínalo být jasné, že při tomto tempu obsluhy nestihneme přijít do přístavu do stanoveného
limitu pěšky. Když už jsme si z několika
projíždějících vozů pro jistotu přepsali
číslo místní taxislužby, naše obsluha se
připlížila s kompletní objednávkou.
Nechtěli jsme riskovat další hodinové
čekání, než se nám podaří zaplatit, a tak
jsme se rozhodli vyrovnat účet rovnou.
Na stoeurovou bankovku zírala, jako by
držela v ruce milion, a naznačila nám, že
u sebe nebude mít dostatek hotovosti,
aby nám vrátila, a že bude muset někde
rozměnit. Měli jsme už dávno dopito
a zrovna jsme začali vyťukávat číslo taxislužby, když se servírka po dvaceti minutách dostavila s naším osmdesátieurovým přeplatkem. Chvatně jsme zaklapli telefon, peníze sbalili do kapsy
a rozhodli se formou indiánské chůze
k urychlenému návratu do přístavu. Na
můstek jsme brunátní a zadýchaní vstupovali pět minut před určeným limitem.
Tento přesun nás stál sice dost sil, ale na
druhou stranu jsme si uvědomovali, že
až do italského přístavu palubu neopustíme a navíc jsme nehodlali znovu riskovat tu ostudu, že budeme opakovaně
„vláčeni“ palubním rozhlasem.
Přirazili jsme v čase ideálním pro odpolední svačinku, během jejíž konzumace zazněly lodní sirény a my jsme si
vedle toho žvance z jedné z okrytých
teras lodi mohli vychutnat také pohled
na vzdalující se španělské břehy. Až jsme
se nasytili kýčovitě krásných panoramat,
odebrali jsme se do svých kajut, abychom trochu zadechli a připravili se na
závěrečnou slavnostní večeři, která nás
dnes čekala. Zážitek to byl skutečně
bombastický. Samotná večeře byla samozřejmě jako vždy skvělá, nabídka
velmi pestrá a dočkali jsme se také defilé kuchyňského a obsluhujícího personálu. Ani tentokrát nepřišli s prázdnou.
V rukou třímali dorty a dezerty nejrůznějších lákavých barev i tvarů a některé
z nich byly dokonce ozdobeny obřími
barevnými prskavkami. Za své výkony
nejen dnes, ale během celé plavby sklidili nadšený potlesk a ovace všech vděčných a spokojených strávníků. Po večeři
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nás ještě čekalo závěrečné zábavné
představení v sále místní opery. Protože
jsme se již znovu pohybovali v klidných
vodách Středozemního moře, usínání
bylo příjemné a celá noc klidná. Vyspali
jsme se dorůžova, ale vstávali jsme trošku posmutněle, protože bylo zřejmé, že
naše námořní dobrodružství dnes kolem
poledne skončí v severoitalské Savoně.
Do přístavu jsme dorazili včas. O to víc
nás překvapilo neskutečně dlouhé
a únavné čekání na odbavení a vyřízení
nezbytných formalit. Pocit pevné půdy
pod nohama jsme si tak mohli vychutnat
až kolem půl třetí odpoledne. Zde nás
čekalo několik nemilých překvapení. Při
transportu byl zcela zničen kufřík snachy
Jituš, která tvrdila, že ten s ní toho zažil
opravdu hodně. Vydržel všechno – od
pionýrských táborů až po řadu zájezdů
s tanečním souborem. Až setkání s italskými lodními portýry se mu stalo osudným. Nebýt pro jistotu přepásán pevnými popruhy dozajista by jeho obsah nebyl úplný. Další nemilé překvapení nás
čekalo na parkovišti. Náš červený zázrak
jsme spatřili v podivné poloze, která
dávala tušit jakýsi problém s obutím. Na
jednom kole se projevil defekt. Zdenda
pravil, že to stačí nahustit, že to má vyzkoušené a že cestu k domovu to jistě
vydrží. Chtěli jsme mu věřit, ale stín obavy se během celého transportu nepodařilo zcela vytěsnit. Za volantem se střídala osvědčená sestava, dodržovali jsme
přiměřené přestávky, provoz na rakouských dálnicích byl minimální, takže nám
cesta vcelku rychle uběhla. Vzhledem
k tomu, že se žádná další kalamita nekonala, dorazili jsme domů celkem bezpečně mezi druhou a třetí hodinou ranní.
Kdybych měla naši plavbu dnes s odstupem času zhodnotit, postavila bych ji
na první místo žebříčku všech našich
dovolených. Přestože nás moře velmi
láká svou atmosférou a také příznivými
dopady na naše zdraví, nejsme ty správné plážové typy. Ráda si v moři zaplavu,
ale pak mi stačí dvacet minut, než náležitě oschnu a prohřeju se, a z pláže utíkám. Pokud jde o běžné poznávací dovolené, ty také nevyhledávám. Bytostně
totiž nesnáším neustálé vybalování
a balení zavazadel. Plavba na lodi je pro
nás ideálním řešením. Jste v neustálém
kontaktu s mořským živlem a téměř každé ráno se probouzíte na jiném místě,
které vás láká k poznání a nabízí nové
a nové zážitky. Proto se letos chystáme
pro změnu do východního Středomoří,
kde budou naším hlavním cílem řecké
ostrovy.
J. M.

Žijí s námi - žiji s Vámi
V březnovém čísle Slušovických novin jsme vyprávění přerušili
v roce 1975. V tomto roce bylo ještě největší atrakcí Slušovic koupaliště. Sjížděli se sem lidé z širokého okolí a popularita byla dost
velká. Voda se do koupaliště čerpala přímo z potoka. Byla prohřátá
a čistá. Kdo měl zájem, mohl otevřít vrátka a během několika kroků
vstoupit do světa přírody. Lidé v koupališti výskali, pištěli, pokřikovali a několik metrů od nich byla v potoce například kachna s osmi
káčátky na výpravě za potravou . Hluk jim vůbec nevadil. Slepé
rameno si žilo dál svým životem a žáby dál skákaly ve stínu stromů.
Konec se však blížil.
Koupaliště muselo být (z hygienických důvodů) uzavřeno. Chov
kachen na rybníčku Petra měl přednost před rekreací lidí. „To nevadí, po výstavbě přehrady Vám uděláme vodovodní přípojku a budete mít zase koupaliště.“ Koupaliště bylo, ale nedalo se v něm koupat. Voda vypouštěná z přehrady spodní výpustí je velmi studená.
Než se stačila ohřát, byla zase hygienicky závadná.
Vodní poměry se přehradou výrazně změnily.
Začaly se stavět domy na Rovnici a na Julinovém. Skokanům
mizelo přirozené životní prostředí každým rokem. Přežívali jen na
louce kolem slepého ramene.
V roce 1985 přijel na návštěvu do JZD SLUŠOVICE „Milouš“.
Nadšení bylo velké a podpora od státu také. Krátce po návštěvě byl
soutěžnímu týmu AMK zapůjčen zánovní speciál AUDI Quattro.
Sláva dosáhla vrcholu o rok později, kdy toto auto vyhrálo XVI.
BARUM RALLYE. Jak tohoto úspěchu využít? Pojmenujeme po něm
prodejnu. Název byl však krkolomný. „Jednoduše KVATRO.“ Našel
se dokonce člověk, který dal zkratce význam (KVAlitní Tovar Rychlá
Obsluha). Kde stavět a bez problémů? „Zavezeme ten mokřad.“ Tak
se také stalo a do zahájení dostihové sezóny v roce 1986 stál OD
KVATRO.
Žáby byly jednoduše zasypány.
Skokani zmizeli okamžitě. S ropuchami to bylo smutnější. Nejsou
tak vázané na vodu. Mimo dobu rozmnožování se zdržovaly v blízkosti lidí v ulici Dlouhé (Žabí). Jen jednou za rok vykonávaly cestu
na místo svého zrození. Nejsou schopné se rozmnožovat na jiném
místě než kde se narodily.Tato vlastnost je jim osudná a dosud není
jasné, jak se orientují, když mají velmi špatný zrak. Zase se vracely
na zahrádky k lidem. Čtyřproudá silnice je zcela oddělila od vody.

Na první fotografii je ulice Dlouhá ( Nádražní, Žabí ) ráno při poslední velké povodni 27.června 1987
Druhá je pořízená ze stejného místa v roce 2009.
V konfrontaci snímků nad proměnou často žasneme.
Ropuchy musely překonat silnici každý rok dvakrát. Nové
žáby se nerodily a staré postupně hynuly pod koly automobilů. Poslední žabí babička byla nalezena v roce 1991 zcela
bezradná uprostřed cesty. Dobří lidé ji přenesli do tůňky na
dostihové dráze.
Od té doby jsem žáby v ulici Dlouhé nespatřil.
Často používaný výraz : „Bylo po nich jak po žabě“ odráží vše. V tomto případě se lidové rčení vyplnilo doslova.
A to je konec pohádky „O ztraceném světě žab.“
Příště příběh : „ O návratu sedmera krkavců.“
Váš netopýr

Přípravka FC Slušovice
V lednu a v únoru se chlapci mladší přípravky FC Slušovice zúčastnili
satelitního turnaje mladších přípravek.
Sestava: Kurtin Jan, Hečko Lumír,
Kolaja Lukáš, Kolaja Erik, Peštuka Petr,
Pekař Šimon, Štalmach Ondřej, Kolář
Jakub, Vyoral Jiří, Klimt Tomáš, Rudl
Adam, Mika Jaroslav, Čech Daniel,
Valerián Daniel, Řihák Adam,
Naši mladí fotbalisté postupně se
utkali na šesti turnajích s Brumovem,
Slavičínem, Loukami, Bojkovicemi a Valašskými Klobouky. Hrálo se vždy systémem každý s každým na domácím hřišti
jednoho ze soupeřů.
Na všech turnajích podali perfektní
výkon, pouze jednou skončili druzí, to
když pro nemoc chyběla polovina mužstva. Ostatní turnaje s velkým náskokem
vyhráli. V celkovém hodnocení zvítězili
s náskokem18 bodů.

Střelci branek: Kolář 35x, Vyoral 23x,
Klimt 17x, Rudl 6x, Kolaja Lukáš. 5x,
Kolaja Erik, Čech, Kurtin, Pekař, Peštuka
po 1x.
pokračování na str 8.
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Team
V
1. Slušovice 26
2. Brumov
20
3. Zlín Louky
12
4. Val. Klobouky 9
5. Bojkovice
9
6. Slavičín
1

R
4
4
7
4
3
4

P
0
6
11
17
18
25

skóre
91:13
58:18
57:45
22:56
36:53
8:87

body
82
64
43
31
30
7

Chtěli bychom tímto poděkovat všem
mladým fotbalistům za perfektní výkon,
odhodlání a skvělou reprezentaci našeho města.
Velké díky patří trenérům M. Klimtovi
a I. Vyoralovi za čas, který pravidelně
věnují mladým sportovcům. Dobrý výsledek je také jejich zásluhou.

V neposlední řadě musíme ocenit
podporu a pomoc rodičů při dovozu
dětí na turnaje.
Všem mladým fotbalistům do budoucna přejeme hodně sportovních
úspěchů.
FC Slušovice

Změna v přijímacím řízení
pro žáky s ukončenou povinnou devítiletou docházkou a pro žáky pátých
tříd se zájmem o osmileté gymnázium ve stávajícím školním roce
V letošním školním roce 2008 – 2009 došlo k velké změně v průběhu přijímacího
řízení na střední školy. Žáci mohli podat jednu, dvě a nejvýše tři přihlášky ke studiu,
které tentokrát odesílali jejich rodiče do 15. března 2009 na vybrané školy. Naše
Základní škola ve Slušovicích potvrdila 68 žákům stávajícího devátého ročníku 176
přihlášek ke studiu na střední školy a pěti zájemcům pátého ročníku 8 přihlášek ke
studiu na osmileté gymnázium.
Kromě počtu přihlášek ke studiu a jejich odeslání je další novinkou tzv. zápisový
lístek, který obdržel každý žák naší školy pod konkrétním evidenčním číslem pouze
jeden. Zápisový lístek předá žák nebo jeho rodič do pěti pracovních dnů na škole, ze
které obdržel rozhodnutí o přijetí. Změna školy na zápisovém lístku může být provedena pouze jednou. Výsledek přijímacího řízení mohou žáci očekávat v rozmezí od
22. dubna do 7. května 2009. Téměř všechny střední školy nabírají budoucí absolventy podle vysvědčení z osmé a pololetí devátého ročníku. Některé školy uskuteční 22.
dubna 2009 přijímací pohovory a pouze gymnázia požadují, aby jejich potenciální
studenti absolvovali testy z jazyka českého, matematiky a všeobecných znalostí, které připravuje společnost Scio. Přijímací zkoušky na gymnázia jsou vypsány ve dvou
termínech tak, aby žáci měli možnost je vykonávat na dvou gymnáziích.
Naši deváťáci projevili největší zájem o Střední průmyslovou školu polytechnickou
ve Zlíně (37 přihlášek), Střední průmyslovou školu ve Zlíně (30 přihlášek), obě zlínská
gymnázia (15 přihlášek) a Střední odbornou školu Josefa Sousedíka ve Vsetíně
(25 přihlášek).
Nabídka středních škol převyšuje poptávku, a tak na studijní obory se hlásí i děti
s dostatečnými známkami, které si dávají předsevzetí, že se začnou na střední škole
učit. Jejich rodiče jim chtějí dát šanci a věří, že maturitní zkouška jim umožní lepší
start v profesní orientaci. Počet žádostí o maturitní obory k učebním je v poměru
76,14% : 22,86%. Novinkou je, že učební obory zedník, instalatér, strojní mechanik,
obráběč kovů, tesař a instalatér, kterých je na trhu práce nedostatek, jsou zařazeny
do systému podpory řemesel v odborném školství a učni jsou finančně dotováni
z prostředků Zlínského kraje.
Jaké úskalí přinášejí zmíněné změny v přijímacím řízení? Děti s výborným prospěchem budou přijaty na všechny školy, kde podaly své přihlášky, takže si budou moci
vybrat. Dobří žáci podobně jako průměrní, kteří nebudou přijati na zvolený obor,
budou nuceni podat odvolání a počkat, až se výborní žáci formou zápisového lístku
zaregistrují na vybranou školu a tím postoupí svá místa ostatním adeptům o studium.
Přejeme všem žákům devátého ročníku a jejich rodičům, aby měli s přijímacím řízením na střední školy co nejméně starostí. Rovněž doufáme a věříme, že naši absolventi úspěšně nastartují novou fázi svého profesního života na vybraném oboru.
R. Krupičková
výchovný poradce ZŠ Slušovice, dne 10. března 2009

Masopust ve škole
Skákej, skákej, medvěde,
čert pro tebe pojede
s drátovaným měchem,
stojí za ořechem,
s drátovaným talířem,
budeš v pekle malířem.

Tradiční oslavy masopustu na naší
škole proběhly v pátek 20. 2. 2009
v dopoledních hodinách. V chodbách
školy se ozývala veselá říkadla a písně,
které předváděl průvod masek pod vedením vychovatelky Evy Ondrové a za
hudebního doprovodu paní učitelky
Jindřišky Čalové.
Účinkující děti s radostí předváděly
program svým spolužákům, učitelům
a dalším zaměstnancům školy. Největší
zážitek z masopustního programu měly
děti prvních tříd, které takové oslavy
ještě neměly možnost osobně prožít. Pro
představu sice zhlédly záběry z úspěšných masopustů, ale oslavy na vlastní
oči předčily očekávání. Za úspěšné vystoupení dostaly děti pravé masopustní
koblížky od pana ředitele.
Ve 13,00 hodin byl pro nedočkavé
děti v malé tělocvičně zahájen odpolední
program. Moderování letošního karnevalu se zhostila opět velmi vtipně paní
vychovatelka Ivana Jurečková. Přestávky
mezi představováním masek vyplnila pohádkovými hádankami a oblíbenými
dětskými písničkami.
Určit pořadí jednotlivých masek bylo
velmi obtížné, protože si maminky na
výrobě kostýmů daly velmi záležet.
Porota proto udělila za originální převleky spoustu čestných uznání. Zklamání
některých dětí z neocenění masky bylo
tak velké, že se neobešlo bez slziček.
Odměnou pro výherce byly drobné dárky a všechny zúčastněné děti byly odměněny sladkostí a medailí.
Čas vymezený pro konání karnevalu
nám rychle uběhl a nezbylo nic jiného
než se za zvuku posledních tanečních
skladeb rozloučit.
Za finanční příspěvek na odměny děkujeme Klubu rodičů při Základní škole
ve Slušovicích, především Šárce Zemanové.
Dana Kovářová

POZVÁNKA NA

KONCERT CIMBÁLOVÉ MUZIKY HRADIŠŤAN
Zveme Vás na koncert cimbálové muziky Hradišťan, který se uskuteční
dne 19. 4. 2009 v 16,30 h
v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích.
Předprodej vstupenek byl zahájen v pondělí 23. března 2009 v pokladně města Slušovice.
INZERCE:

Hledáme schopného člověka pro rozjezd wellness center. Telefon: 608 853 147
8

9

Společenská
kronika
• Jubilanti

Bankovní účty
bez poplatků!

DUBEN 2009

Ludmila Trefilová
80 let
Marie Šmakalová
75 let
Marie Hrbáčková
80 let
Ludmila Miková
75 let
Srdečně blahopřejeme
a přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti!
• Narození

Eduard Grepl
Šťastným rodičům blahopřejeme
a přejeme hodně štěstí,zdraví!
• Úmrtí

Marie Sigmundová
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!
matrikářka

• osobní účet – mKonto
• spořící účet – eMax
• podnikatelský účet
pro živnostníky – mBusiness

Nabízíme k prodeji atraktivní samostatně stojící rodinný dům v klidné lokalitě Slušovic. Na domě je nová střecha
a celkově je ve velmi dobrém stavu.
Plynové topení a ohřev teplé vody, napojení na obecní vodovod i kanalizaci.
Zahrada o výměře 1520 m2, vlastní
studna, bazén.
Bližší informace o nemovitosti a ceně

Sjednejte si individuální schůzku
s bankéřem ve Slušovicích!

Tel.: 774 904 098

na tel. 736 678 731.
Mezinárodní turnaj

VZPOMÍNÁME
13. dubna 2009 tomu bude 25 let,
kdy nečekaně odešel od všeho, co měl
rád, laskavý člověk pan Josef Gruber.
Děkuji všem, kdo se mnou uctí jeho
památku tichou vzpomínkou.
manželka

V neděli 1. února se hráči přípravky FC Slušovice účastnili mezinárodního turnaje,
kam byly pozvány i prvoligové týmy – FK Nitra, FC Vítkovice, Spartak Valašské
Klobouky, FC Slušovice, Elseremo Brumov a FC Vsetín. Celý turnaj jsme zahájili z úcty
k soupeřům velmi opatrně, a proto také naši kluci první dva zápasy s FC Vítkovice
a FC Vsetín prohráli. V dalších zápasech však kluci ukázali velkou bojovnost a zbytek
soupeřů, včetně velmi silné a dosud nikým neporažené FK Nitry porazili. Postarali se
tak o největší senzaci celého turnaje a právem si vybojovali velmi pěkné třetí místo
v konečném pořadí. O celkové druhé místo se tak připravili díky prohranému vzájemnému střetnutí s FC Vítkovice. K našemu výbornému umístění patřilo i ocenění našeho Jakuba Koláře, který byl nejlepším střelcem celého turnaje.
Na závěr bychom chtěli všem klukům poděkovat za vzornou reprezentaci města
Slušovice a oddílu kopané.
Sestava: Jan Kurtin, Jakub Kolář, Adam Novák, Filip Šubrt, Filip Křížka, Jiří Vyoral,
Tobiáš Řihák, Lukáš Kolaja, Patrik Kvasnica, Zdeněk Vašek, Daniel Kolečkář.
Trenéři: František Pšenka, Dan Bělíček. Vedoucí mužstva: Oldřich Šubrt

KREDITNÍ KARTA

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a spoluobčanům, kteří se přišli rozloučit a doprovodit na poslední cestu paní Marii
Sigmundovou.
Manžel a dcera s rodinou

CENÍK INZERCE 2009
A4
A5
A6
A7
menší formát

2000 Kč
1000 Kč
500 Kč
250 Kč
100 Kč

– Vaše finanční rezerva
Úvěrový limit 20 až 35 tis. Kč

mPŮJČKA
– peníze na počkání
Úvěrový limit 10 až 60 tis. Kč
Veškeré úvěrové produkty rychle a jednoduše,
bez zajištění a bez ručitele. ŽÁDNÉ POPLATKY PŘEDEM!
K vyřízení žádostí stačí pouze 2 doklady totožnosti,
nepožadujeme potvrzení o příjmu

Tel.: 774 904 098
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