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Z P R A V O D A J  O B Č A N Ů  M Ě S T A  S L U Š O V I C E

dokončení na str. 2

Ze zasedání zastupitelstva města

Restaurování pomníku 

padlých na náměstí
K péči o obec patří i úcta k našim 

předkům. Jistě jste si všimli práce pana 

sochaře, který restauroval pomník pad-

lých v první světové válce. Původně na 

pravé straně pomníku stála socha legi-

onáře (viz foto). Deska s padlými ve 

druhé světové válce byla umístěna do-

datečně, avšak stylově se k pomníku 

nehodí. Měla by být umístěna mimo 

původní pomník. Možná, že někdo zná 

historii ztracené sochy. Proto vás prosí-

me, abyste podali všechny informace, 

které lze ještě získat. Možná je socha 

stále ukrytá mezi námi.

Poslední zasedání Zastupitelstva měs-

ta Slušovice v letošním roce se uskuteč-

nilo ve středu 15. září. 

• ZaMě schválilo změnu č. 16 a č. 17 

územního plánu sídelního útvaru 

Slušovice.

• ZaMě schválilo rozpočtové změny na 

rok 2010.

• ZaMě Slušovice schválilo přijetí revol-

vingového úvěru ve výši 8,5 mil.Kč od 

Komerční banky, a.s., na „Profinancování 

časového nesouladu mezi výdaji a pří-

jmy rozpočtu města“.

• ZaMě schválilo záměr odprodat část 

pozemku p.č. 258/2 o vým. cca 6 m2.

• ZaMě neschválilo záměr odprodat 

pozemek p.č. 1740/267 v k.ú. Slušovi-

ce.

• ZaMě schválilo záměr odprodat po-

zemky p.č. 572/5, p.č. 572/6, p.č. 572/7, 

p.č. 572/9, p.č. 572/10 a p.č. 572/11 za 

účelem narovnání vlastnických vztahů 

v nové části místní komunikace v ul. 

Příkrá.

• ZaMě schválilo odkoupení pozemků 

p.č. 571/1 a p.č. 574/2 v k.ú. Slušovice.

• ZaMě schválilo odprodej pozemku p.č. 

106/9 v k.ú. Slušovice o výměře 126 m2 

za částku 400 Kč/m2.

• ZaMě schválilo odprodej pozemků p.č. 

29/27 o výměře 28 m2, pozemek p.č. 

40/5 (část 40/3) o výměře 26 m2 a poze-

mek p.č. 130/5 (část 130/1) o výměře 

57 m2 za částku 400 Kč/m2.

• ZaMě schválilo odprodej nemovitosti 

č.p. 159 na náměstí ve Slušovicích za 

částku 2 000 000 Kč.

• Starosta podal informaci, že v letoš-

ním roce definitivně padla možnost in-

stalace fotovoltaických panelů na stře-

chách fotbalového stadionu a budově 

MěÚ.

• ZaMě revokolalo usnesení číslo 

312/2010 ze dne 28. 7. 2010, kterým 

byl schválen nákup 2 kotlů z hotelu 

Všemina za částku 200 000 Kč pro po-

třeby Základní školy Slušovice. Ke zruše-

ní rozhodnutí došlo z důvodu vysokých 

finančních nákladů na jejich instalaci.

• ZaMě vzalo na vědomí výpověď pana 

Fenyka z hospody v areálu fotbalového 

stadionu ke dni 30. 9. 2010. Zastupi-

telstvo navrhuje udržet provoz hospody 

do konce fotbalové sezóny s tím, že ra-

da rozhodne o výši pronájmu.

• ZaMě schválilo zadat zpracování pro-

jektové dokumentace na chodník v celé 

ulici Vítězství.

• Rada města (RM) projednala 

Smlouvu o partnerství pro projekt OP 

LZZ – Rozvoj sociálních služeb na 

Vizovicku a Slušovicku.

• RM vzala na vědomí výsledky hos-

podaření města za 1. pololetí roku 

2010.

Ze zasedání rady města

• RM vzala na vědomí cenovou nabídku 

na opravu zábran a běžecké dráhy na 

hřišti ZŠ Slušovice po záplavách za na-

bídkovou cenu 83 944 Kč. Dále byl za 

dotační peníze vysazen nový trávník 

a zakoupen vysoušeč zdiva.

• RM schválila finanční příspěvek občan-

skému sdružení Pod Hvězdami ve výši 

3 000 Kč na benefiční festival Pod Hvěz-

dami, který se konal 7. 8. 2010. 

• RM schválila finanční příspěvek ve výši 

1 000 Kč na společenskou akci pořáda-

nou SDH Slušovice a ZO Českého svazu 

chovatelů Slušovice.

• RM schválila žádost o pronájem dvou 

reklamních ploch u budovy městského 

úřadu pro rekreační areál Kemp Dešná. 

Cena pronájmu činí 10 tis. Kč/rok.

• RM schválila dohodu o realizaci výko-

nu trestu obecně prospěšnými pracemi. 

Poskytovatelem místa pro výkon trestu 

je město Slušovice.

• RM schválila restaurování pomníku 

padlých na nám. Svobody a současně 

schválila dodavatelem opravy Kame-

nictví Houšť, Hulín, za cenu 49 950 Kč 

bez DPH.

• RM schválila pronájem nebytových 

prostor v domě č.p. 160 následovně:

- Renata Brázdová-Jacovjáková – dětský 

bazárek

- HAVOG, spol. s r.o. Trnava - pedikúra

- Čalová Marcela – nehtová modeláž

Cena za pronájem činí 800 Kč/m2/rok. 

Pronájem se sjednává od 1. 9. 2010.

Historické foto
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• RM schválila společnou žádost obyva-
tel ulice Slunečná o pronájem pozemku 
města na parkování za cenu 1 Kč/rok. Pod-
mínkou uzavření smlouvy na dobu neu-
rčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou je 
osazení zatravňovacích plastových dlaž-
dic na místech určených pro parkování 
a odstranění betonových přístřešků na 
popelnice na vlastní náklady žadatelů.
• RM schválila pronájem klubovny hasič-
ské zbrojnice za účelem výuky anglické-
ho jazyka paní Kateřině Divílkové na 
období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011.
• RM schválila Smlouvu o zajištění zpět-
ného odběru elektrozařízení uzavřenou 
mezi společností ELEKTROWIN, a. s. Pra-
ha, a městem Slušovice, a to na dobu 
určitou do 31. 12. 2010.
• RM schválila Dohodu č. 0/2010 o spo-
lupráci a zřízení místa zpětného odběru 
použitých světelných zdrojů pocházejí-
cích z domácností uzavřenou se společ-
ností EKOLAMP, s.r.o. Praha.
• RM vzala na vědomí rezignaci pana 
Ing. JUDr. Nedbálka na funkci zastupite-
le z důvodu změny trvalého pobytu 
a ověřila, že členem Zastupitelstva měs-
ta Slušovice bude po jeho rezignaci 
jmenována Jitka Bednaříková jako ná-
hradník s následným nejvyšším počtem 
odevzdaných hlasů ze stejné kandidátní 
listiny (ČSSD).
• RM schválila Smlouvu č. 09035533 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operač-
ního programu životní prostředí ze dne 
26. 8. 2010. Poskytnutá dotace dle 
smlouvy je určena na investiční akci 
„Zateplení MŠ Sluníčko“.
• RM schválila ukončení vymáhání po-
hledávek firmou GGN INKASO CZ, a. s. 
Nevymožené pohledávky se navrátí 
k vymáhání Městu Slušovice a Službám 
města Slušovice, přísp. organizace.
• RM pověřuje místostarostku přípravou 
koncertu V. Hudečka s Filharmonií Bohu-
slava Martinů, který se uskuteční v kos-
tele Narození svatého Jana Křtitele dne 
17. října 2010 v 15.00 hodin. Rada měs-
ta schválila symbolickou cenu vstupenky 
100 Kč. Vstupenky budou v prodeji 
v pokladně města u paní Zavřelové.

Volby do zastupitelstva města
Volby se konají v pátek 15. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 16. října 

2010 od 8.00 do 14.00 hodin.

Ve Slušovicích jsou jako tradičně zřízeny dva volební okrsky – v mateřské 

škole na Rovnici - pro voliče bydlící v č.p. 83, ul. Dlouhá (vč. č. 23, 119, 144, 238, 

258), Padělky, Na Vyhlídce, Vítězství, Zahradní, Pod Sadem, Rovná, Nová, Na Hrázi, 

Družstevní, Dostihová, tj. pro všechny voliče bydlící západně od řeky Dřevnice 

a v mateřské škole na ul. Dlouhá (vedle budovy městského úřadu) - pro voliče 

bydlící na náměstí Svobody, ul. Osvoboditelů, U Vrby, Krátká, Příkrá, npor. 

Romanova, Cirón, Školní, Valašská, Slunečná, Sadová, Hřbitovní, U Vodojemu, Na 

Stráni, Na Výpusti (vč.č.209), Paseky č. 242, M. J. Sousedíka, tj. pro všechny voliče 

bydlící východně od řeky Dřevnice.

Právo volit ve Slušovicích má občan České republiky a také občan jiného státu, 

který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a v den voleb je přihlá-

šen k trvalému pobytu v naší obci. 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou 

totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, 

jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost, 

nebude mu hlasování umožněno.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru 

určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde může hlasovací lístek upravit jedním 

z uvedených způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku před názvem volební strany pouze jednu voleb-

ní stranu. Tím dá hlas všem kandidátům této volební strany. Pokud by byla tímto 

způsobem označena více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kte-

rého hlasujete a to z kterékoliv volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik 

bude členů zastupitelstva, tj. ve Slušovicích 15 kandidátů. Pokud by bylo tímto 

způsobem označeno více než 15 kandidátů, bude hlas neplatný.

3. Kromě toho lze oba výše popsané způsoby zkombinovat, a to tak, že lze 

označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta 

další samostatné kandidáty z libovolných stran. V tomto případě je při počítání 

hlasů dán hlas jednotlivě označeným kandidátů. Z označené strany je dán hlas 

podle pořadí na hlasovacím lístku tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu vole-

ných členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 15 členů zastupitelstva 

a je označena volební strana s 15 kandidáty a kromě toho 10 kandidátů z jiných 

volebních stran, je při sčítání hlasů upřednostněno 10 samostatně zvolených kan-

didátů a 5 prvních kandidátů z označené volební strany. Využijete-li hlasování 

podle bodu 3. a ve vybrané volební straně zaškrtnete kandidáty, které byste chtěli 

upřednostnit, tak se k tomuto upřednostnění nepřihlíží.

Pokud by byla označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než 

je stanovený počet (ve Slušovicích 15), byl by takový hlas neplatný. 

Spuštění webu Info - Slušovice
Vážení občané, dovolte, abych Vám touto cestou oznámil spuštění nových www strá-

nek na adrese www.info-slusovice.cz . Chtěl bych zdůraznit, že účelem stránek není 

suplovat oficiální stránky města Slušovice.

Tento web by měl přispět k oživení kulturního, společenského a sportovního života ve 

městě. Měl by také zkvalitnit a zrychlit informovanost občanů Slušovic a okolí o fungo-

vání místních živnostníků, nabídce místních obchodů, krámků, o gastronomických ak-

cích zdejších restaurací atd. Obyvatelé Slušovic a okolí zde také mohou využít inzertní 

sekce (inzerce zdarma), která v lokálním provedení může urychlit prodej resp. nákup 

použitého zboží. Nebude chybět ani společenská kronika, kde budete moci poblahopřát 

jubilantům, vyjádřit účast apod.

Informace zde naleznou také návštěvníci a turisté, kteří do Slušovic a okolí zavítají.

Web info-slusovice.cz startuje s minimálním obsahem a rozšiřovat jej budu převážně 

na základě přání spoluobčanů. Proto pokud jste pořadatelem akce - ať jste skauti, spor-

tovci, majitelé restaurací, amatérští fotografové, živnostníci, členové farnosti či „pouze“ 

aktivní občané, neváhejte vyplnit jednoduchý formulář, který na stránkách najdete. Vaše 

podklady rád zveřejním.

S přáním hezkého podzimu Petr Jaroň, 

tvůrce a administrátor serveru www.info-slusovice.cz

UPOZORNĚNÍ
Pro zlepšení životního prostředí byla 

u vstupních dveří do městského úřadu 

zabudovaná schránka firmy EKO LAMP 

na zpětný odběr světelných zdrojů.

Do nádoby můžete ukládat výhradně 

kompaktní úsporné zářivky, výbojky, li-

neární (trubicové) zářivky do 40 cm 

a světelné zdroje s LED diodami. 

Do nádoby nepatří klasické žárovky, 

halogenové žárovky a lineární (trubico-

vé) zářivky nad 40 cm.

Pro upřesnění si můžete vyzvednout 

letáček, který je umístěn na nádobě.
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VOLBY - volební kampaň

Sport a kultura ve Slušovicích
Dovolte, abychom Vám představili kandidátku za Sport 

a kulturu ve Slušovicích, jejíž členové jsou cvičitelé a vedou-

cí sportovních oddílů a lidé spříznění s touto oblastí: 

Petr Staroveský, Bc. Jakub Henzelý, Mgr. Lydie 

Staroveská, Patrik Švejčara, Květoslava Henzelýová, 

Jiří Dřevikovský, Ing. Aneta Kupcová, Mgr. Eva 

Staroveská, Ing. Jana Staroveská, Alena Vykopalová, 

Alice Matůšů, Anna Poláchová, Gabriela Dřevikovská, 

Jakub Matůšů a Jarmila Malíková.

Dlouhá léta se ve Slušovicích zabýváme podporou kultur-

ních a sportovních aktivit dětí i dospělých jako jsou cvičební 

hodiny, taneční kroužky (Kontrast dance), aerobik či spor-

tovní hry, basketbal a florbal.

Během roku pořádáme tyto sportovní a kulturní akce pro 

veřejnost: Velikonoční vajíčko • Víkend pro ženy • Přehlídka 

činnosti • jednodenní výlety (např. Pálava, Györ,…) • tábor 

v Pohořelicích (dříve na Horní Bečvě a Příschlopu) – letos 12. 

ročník • Mikulášský karneval • Večírek ASPV

I nadále budeme pokračovat v pořádání pravidelných 

cvičení a akcí pro veřejnost a tedy v podpoře společenského 

života ve Slušovicích.

Účast kandidátů za Sport a kulturu ve Slušovicích v zastu-

pitelstvu umožňuje zvýšit povědomí o naší činnosti a zaslou-

ží se o rozvoj těchto aktivit ve městě. 

foto: http://kontrastdance.wu.cz/

 http://aspv.rajce.idnes.cz/

Do voleb vstupuje i SDH Slušovice
Do letošních komunálních voleb jsme se rozhodli vstoupit 

jako Sbor dobrovolných hasičů, a proto jsme sestavili kandi-

dátku z našich členů. Jsou to především lidé, kteří se podí-

lejí na práci u Sboru dobrovolných hasičů jak v zásahovém 

družstvu, tak v ostatních činnostech. Mezi hlavní činnosti 

SDH patří nejen výjezdy k požárům, ale i činnosti při živel-

ných pohromách jako jsou povodně, doprava vody nebo 

odstraňování návalu sněhu apod. Také se podílíme na akti-

vitách spojených s dozorem při pořádání akcí jako jsou do-

stihy nebo Barum rallye a dalších. Aktivně se zapojujeme do 

nácviku při simulovaných nehodách (např. vyproštění osob 

z převráceného autobusu, vyproštění tonoucího ze zamrzlé 

přehrady, práce s kyslíkovými přístroji a školení první pomo-

ci). Dále se věnujeme kulturním akcím jako jsou končinová 

zábava, stavění a kácení máje a akce spojené s ASPV 

Slušovice. Při našem sboru vznikla soutěžní družstva mužů, 

žen a dětí, která se účastní soutěží v požárních dovednos-

tech.

V naší kandidátce jsou: Miroslav Horák ml., Dalibor 

Mika, Soňa Vlachynská, Svatopluk Matůšů, Vladimír 

Staněk, Jakub Staněk, Martin Kovář, Stanislav 

Škabraha, Vladimír Elšík, Jakub Kuňák, Petr Novák, 

Milan Staňek, Petr Oškera, Eva Kapustová a Petra 

Vlachynská.

Zvolením našich členů do Zastupitelstva města Slušovice 

bychom chtěli získat možnost se ještě větší měrou podílet 

na činnostech spojených s chodem obce a dále podporovat 

a rozvíjet aktivity, které jsme započali.

Vážení spoluobčané,

při volbách v roce 1998 se o Vaše hlasy ucházelo 

celkem sedm volebních stran. Z tohoto počtu pět 

stran představilo svůj „volební program“.

Dnes po dvanácti letech by bylo poučné znovu si 

tyto programy přečíst. Letošních komunálních voleb 

ve Slušovicích se zúčastní 13 stran.

Volební strana Slušovjané
představuje pro komunální volby tyto kandidáty:

Karel Jarcovják, Ing. Martin Klíčník, Ph.D., Jana 

Zetíková, JUDr. Libor Šnédar, Ph.D., Milan Novák, 

MUDr. Aleš Tkadlec, Jaroslava Machalíčková, Dis., 

Erika Krutiaková, Milan Brázda, Jarmila Tomšů, Ing. 

Martina Frajtová, Renata Brázdová-Jarcovjáková, 

Michaela Chromková, David Zelík, Marek Chovanec.

Věkový průměr kandidátky je 39 let.

NÁŠ PROGRAM JE I NÁŠ CÍL.

- čisté, bezpečné, nezadlužené město

- realizace kulturně společenského centra v areálu bývalé 

sokolovny

- pronájem dostihového areálu k pořádání dostihových 

dnů, závodů chrtů, kulturních akcí

- získávání finančních prostředků na projekty pro širokou 

veřejnost Slušovic

- dům pro seniory a sociální služby pro seniory

- efektivní využívání financí i lidských zdrojů

- hledáním silného zdroje pitné vody a její distribucí ve 

vlastní síti snížit její cenu

- řešení dopravní situace a parkování na sídlišti Padělky

- výstavba nového a modernizace stávajících dětských 

hřišť

- úprava paušálních poplatků za svoz domovního odpadu 

a poplatků za psy

- pokračování v jednání s Českou poštou ohledně úpravy 

otvírací doby

- zpomalení dopravy v ulicích Školní a Dostihová

- budování a rozvíjení atmosféry důvěry občanů k vedení 

města v souvislosti s veřejnými i osobními zájmy občanů

Živnostníci a spol. k volbám 2010
Představujeme Vám kandidátku lidí, kterým není lhostejný 

rozvoj a dění v našem městě. Nechceme slibovat nesplnitel-

né, ale vytvořit transparentní a spravedlivé prostředí pro 

každého občana Slušovic. Nabízíme nové osobnosti s nový-

mi názory a myšlenkami.

1. Milan Kališ

2. Vlastimil Bednařík

3. Radim Vinklárek, Ing. 

4. Petr Macík, Dis

5. Bohumil Zbranek

6. Roman Štalmach

7. Pavel Chrastina

8. Zdeněk Kráčalík

9. Zita Trunkátová

10. Jiří Krutiak

11. Pavel Sousedík

12. Radomír Kališ, Mgr.

13. Josef Hamšík

14. Radek Zvonek

15. Daniel Vajík
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VOLBY - volební kampaň

Vážení spoluobčané,

v nadcházejících komunálních volbách máte opět možnost po čtyřech letech 

svojí volbou vyjádřit názor a zhodnotit tak výsledky práce zastupitelů v předchá-

zejícím volebním období.

Naši zástupci za KDU-ČSL pracovali v nejvyšších funkcích města v předcházejí-

cím období a společně s ostatními členy Zastupitelstva města Slušovice odvedli 

kus poctivé práce, která přispěla k významným změnám ve Slušovicích.

Předkládáme Vám seznam kandidátů, o kterých jsme přesvědčení, že jsou schopni, dáte-li jim svou důvěru, prosazovat a re-

alizovat náš program, který povede ke zvýšení prosperity, prestiže ale také ke zlepšení společného soužití občanů našeho krás-

ného města.

Proto Vás, vážení voliči i v nadcházejících volbách žádáme o podporu těchto našich kandidátů :

Ing. František Pavelka, Blanka Lisovská, Ing. Petr Hradecký, Ing. Jaroslav Pečiva, Alois Kobylík, Eva Huťťová, 

Pavel Štefka, Eva Vinklárková, Josef Bečica, Marie Vaňharová, Ing. Kateřina Oškerová, Anna Pečivová, Marie 

Manďáková, Iveta Juchelková, Jan Zlámal.

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL PRO OBČANY SLUŠOVIC
 

SNK – Strana prosperujících Slušovice, Strana nezávislých
 Kandidát: LEO PAVLÍK 

• do konce roku 2011 dokončíme největší investiční akci 

města „Intenzifikaci ČOV“

• zmodernizujeme a rozšíříme stávající sběrový dvůr 

s využitím dotace z OPŽP

• - ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje vy-

budujeme: novou autobusovou zastávku před ZŠ Slušovice, 

vyměníme zastávky na ul. Dlouhé a doplníme nové autobu-

sové zastávky před restaurací "Přerovská" a "AB".

• podařilo se nám zajistit dotaci z evropských fon-

dů ve výši 14,3 mil. Kč a proto je možné okamžité 

zahájení rekonstrukčních prací na objektu stávající 

sokolovny. Součástí tohoto projektu bude i využití 

sokolské zahrady pro pořádání různých sportovních 

a kulturních akcí

• naším novým cílem pro další rozvoj samostatného pro-

vozování vodovodů a kanalizací města (v tomto je naše 

město na Zlínsku ojedinělé) je hledat vlastní záložní zdroj 

pitné vody

• budeme se aktivně podílet na zpracování nového 

Územního plánu města Slušovice a pokračovat v úsilí o re-

vitalizaci území pod bývalými skleníky v souladu s novým 

ÚP

• zajistíme výstavbu a prodej nových bytových jednotek 

pro mladé rodiny i seniory prostřednictvím developerských 

společností na obecních pozemcích v lokalitě ul. Na Stráni

• budeme pokračovat v podpoře výstavby inženýrských 

sítí v nových lokalitách pro bydlení.

• zpracovávaný projekt komunitního plánování sociál-

ních služeb v oblasti Slušovicka a Vizovicka bude pro nás 

v dalším období důležitým zdrojem pro rozvoj těchto slu-

žeb jak pro seniory, tak všechny, kteří nutně potřebují k ži-

votu jejich pomoc

• ve spolupráci se Zlínským krajem chceme pokračovat 

v rozšiřování možností využití dostihové dráhy a jejího ná-

vratu mezi pět největších závodišť v ČR

• výrazně víc budeme podporovat kulturní, spor-

tovní a spolkové činnosti ve městě

• vybudujeme cyklostezku v lokalitě K Teplinám pro na-

pojení na připravovaný projekt páteřní cyklostezky Vizovice 

– Otrokovice.

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

život nás „Slušovjanů“ mně není lhostejný, a proto bych 

se rád zasadil o to, aby se nám tu žilo co nejlépe.

Slušovice se opět dostávají do povědomí díky dostihům, 

které v minulých letech byly vyhlášenými široko daleko. 

Mezi mé priority v oblasti sportu patří právě podpora jejich 

konání. Rád bych do našeho města také vrátil závody 

Barum rallye Zlín. Jak všichni dobře víme, jedná se o závody 

na evropské úrovni a i díky nim by se Slušovice mohly do-

stat opět na výsluní. Být vidět a slyšet s sebou nese velké 

výhody. Snazší by pro nás díky tomu mohlo být získání do-

tací z Evropské unie, díky kterým by se mohla zlepšit nejen 

infrastruktura pro pěší, ale peníze by také pomohly místním 

podnikatelům a firmám.

Podporuji příliv investorů, kteří by v našem městě vytvoři-

li nová pracovní místa. 

Rád bych se také zasadil o to, aby se zlepšila dopravní 

obslužnost města, tzn. spojit Slušovice s okolními městy 

a vesnicemi tak, aby nebyl problém se dostat za vzděláním, 

prací, kulturou či sportem, a to i ve večerních hodinách. 

Jsem si vědom, že ve Slušovicích žije spousta mladých 

rodin s malými dětmi. Rodiče ale mají omezené možnosti, 

kam si se svými ratolestmi mohou jít hrát. Chtěl bych proto, 

aby bylo vybudováno dětské hřiště s herními prvky pro ma-

lé i větší děti.

MÉ PRIORITY: podpora místních firem a podnikatelů / 

vytvoření podmínek pro nové investory, čímž vzniknou i no-

vá pracovní místa / podpora sportu a kultury, tyto dvě oblas-

ti více propojit / vybudování komunikace pro pěší / podpora 

mladých rodin s dětmi / lepší dopravní spojení / prohloubení 

spolupráce s okolními městy a vesnicemi

Budu využívat zejména:

dotace z Evropské unie – strukturální fondy

fond mládeže a sportu Zlínského kraje

spolufinancování z Regionálního operačního programu

Evropského sociálního fondu - rozvoj zaměstnanosti

- vzdělání pro konkurenceschopnost
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VOLBY - volební kampaň

ODS a nezávislí kandidáti
Volební program pro volby do Městského zastupitelstva ve Slušovicích 

konané ve dnech 15. – 16. 10. 2010 

Záleží nám na každém z vás a věříme, že s vaší pomocí se nám podaří prosadit naše společné záměry. 

Za ODS a nezávislé kandidáty: 

Ing. Soňa Nováková, Antonín Novák, Jakub Marušák, MUDr. Dagmar Dostalová, Vladimír Vlachynský, Pavel 

Böhm, Ota Střílka, Libor Jaška, Vladimír Žůrek, David Krejčí, Petr Řihák, Ing. Michal Mrázek, Jan Fenyk, Žaneta 

Mikulíková, Michaela Maštalířová

a) Investiční plány 

rekonstrukce stávající sokolovny a přiléhající zahrady 

s využitím pro širokou veřejnost, pořádání kulturních akcí, 

plesů, apod.

vybudování dráhy pro in-line bruslaře a cyklisty v prosto-

ru kolem dostihové dráhy

větší bezpečnost dopravy, průjezdové a měřící zařízení 

v ulici Školní a Dostihová

vyřešení dopravní situace a parkování na sídlišti Padělky

pokračování v rozšiřování inženýrskýh sítí v těch částech 

Slušovic, kde ještě scházejí

b) Podpora spolkové a zájmové činnosti 

větší podpora města u společenských a sportovních 

aktivit 

aktivní podpora kulturního dění ve Slušovicích 

rozvoj zájmových kroužků a činností dětí, rodičů, dů-

chodců

vybudování dětských a sportovních hřišť

c) Služby města

zefektivnění údržby, oprav a výstavby chodníků a míst-

ních komunikací, zajištění dostatečné a rychlé údržby 

místních komunikací během celého roku, zejména pak 

v zimním období

zřízení pečovatelské služby pro seniory

pravidelná aktualizace internetových stránek města 

rozšíření stávající provozní doby pošty

d) Čerpání dotací

zajistit efektivní čerpání dotací a grantů z EU, ze státních 

fondů i na výše uvedené aktivity
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Vážení spoluobčané,

protože se blíží závěr volebního ob-

dobí 2006 – 2010, dovolte mi malou 

prezentaci výsledků činnosti práce stá-

vajícího zastupitelstva a vedení našeho 

města během uplynulých čtyř let.

Nechci zde vyjmenovat všechny reali-

zované akce zejména investičního cha-

rakteru, ale několik statistických údajů 

z této oblasti určitě stojí za zveřejnění.

Od roku 2007 do konce roku 2010 

zastupitelstvo města schválilo investiční 

akce ve výši 106 mil. Kč, z nichž k dneš-

nímu dni bylo prostavěno cca 90 mil. 

Kč. Zbytek, cca 16 mil. Kč, zaplatí měs-

to dodavateli největší investiční akce 

„Intenzifikace ČOV Slušovice“ ještě do 

konce letošního roku. 

Pro připomenutí zveřejňujeme ales-

poň některé fotografie z těch větších 

akcí, které byly již dokončeny nebo jsou 

v současné době rozestavěny (ČOV).

Přestože se nepodařilo realizovat 

všechny naplánované akce, myslím si, 

že uvedené výsledky nejsou vůbec špat-

né, zvláště uvědomím-li si skutečnost, 

že v letech 2010-2014 bude daleko 

obtížnější získat dotace jak ze státního 

rozpočtu, tak i z rvropských fondů. Dru-

hé programové období končí v roce 

2013 a již nyní je většina operačních 

programů na rozvoj obcí a měst docela 

hodně vyčerpána. To se týká i Regionál-

ního operačního programu Region 

střední Morava NUTS II, který zahrnuje 

Zlínský a Olomoucký kraj. Město Slušo-

vice podalo do tohoto programu letos 

na jaře žádost, která splnila kritéria 

přijatelnosti na rekonstrukci naší soko-

lovny v celkové hodnotě cca 22 mil. Kč.

Jsem nesmírně rád, že již nyní Vám 

mohu sdělit, pro město velmi příznivou 

informaci o tom, že Regionální rada 

Střední Morava vybrala náš projekt 

„Rekonstrukce sokolovny“ a město Slu-

šovice obdrží v r. 2011 na jeho realizaci 

z ROP dotaci ve výši 14,3 mil. Kč. Koneč-

ně se splní sen většiny z nás, že Slušovice 

budou mít v blízké budoucnosti moderní 

multifunkční kulturní zařízení.

2007 Každoroční besedy s důchodci • Místní komunikace ul. 

Dlouhá • V roce 2007 bylo dokončeno a předáno nájemníkům 20 

b.j. v ul. Dostihové

2008 Místní komunikace Příkrá • Místní komunikace ul. M. J. 

Sousedíka • Nová kuchyně v MŠ Sluníčko • Nové sociální zařízení 

základní školy • Od roku 2008 se pořádají každý rok minimálně 4 

dostihové dny • Rekonstruovaná kuchyň základní školy

Rok Investiční náklady (v mil. Kč) Získané dotace (v mil. Kč)

2007 22,8 11

2008 27,5 9,5

2009 13,2 4

2010 42,7 26

 CELKEM 106,2 50,5 
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Během posledních dvou let jsem se 

setkával s velmi pozitivním ohlasem ze 

strany odborné veřejnosti souvisejícím 

s obnovením dostihů na slušovické do-

stihové dráze. Základním cílem města 

vždy bylo vrátit dráhu mezi nejlepší zá-

vodiště v České republice do tzv. nejvyš-

ší „A“ kategorie. S vydatnou finanční 

pomocí Zlínského kraje (4 mil. Kč) se 

podařilo odkoupit cca polovinu 

pozemků od soukromých vlast-

níků, vybudovat nové závlahy, 

řešit sociální zázemí pro jezd-

ce, vyměnit vnitřní kovové bari-

éry za bezpečnější plastové, 

odkoupit veškeré movité zaří-

zení (cílovou věž, startovací 

boxy, tréninkovou pískovou 

dráhu, překážky a další). Za to 

všechno město zaplatilo již více 

než 10 mil. Kč a za poslední tři roky 

uspořádalo celkem 12 dostihových dnů. 

Letošní poslední závěrečné dostihové 

odpoledne se bude konat ve čtvrtek 28. 

října 2010 opět s přímým přenosem na 

programu ČT 4. 

Závěrem mně dovolte poděkovat 

současným zastupitelům města, členům 

jednotlivých výborů a komisí, členům 

zásahové jednotky SDH, dobrovolným 

spolupracovníkům, zástupcům jednotli-

vých spolkových, sportovních a spole-

čenských organizací za jejich práci 

a obětovaný volný čas, věnovaný roz-

voji a propagaci našeho města. 

Přeji Vám všem, vážení spoluobčané, 

hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém 

volebním období 2010 – 2014. 

 Ing. František Pavelka

starosta města

2009 Kácení máje s doprovodným programem • Koncert cimbá-

lové hudby Hradišťan • Rekonstrukce silnice III/4916 • Nové hasič-

ské auto – CAS • Vánoční jarmark pořádaný Mikroregionem 

Slušovicko

2010 Nové šatnové skříňky v základní škole • Opravená místní 

komunikace v ul. Slunečná • Probíhající akce Intenzifikace ČOV • 

Zateplení a výměna oken v mateřské škole
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CELOSTÁTNÍ PROJEKT A TELEVIZNÍ POŘAD

Vzduchoplavec Kráčmera „Nad Zlínskem“

Motto:

Vzduchoplavec Kráčmera putuje ba-

lónem po stopách svého prapradědeč-

ka a zjišťuje, co se za sto let změnilo. 

Vlastivědný cyklus pro mládež je určen 

pro žáky druhého stupně základních 

škol. Vše začíná v roce 1876, kdy se 

v česko-německém městečku Duchcov 

narodil Franz Kratschmera. Jako mladí-

kovi se mu zdálo, že umí létat a nadše-

ně sledoval pokusy bratří Kašparů 

o první let letadlem. Rozhodl se, že 

chce také jednou přeplachtit českou 

zemi a poznat její krásy přímo ze vzdu-

chu. Když si ale odzkoušel pilotní kabi-

nu letadla, zjistil, že je krajně nepohodl-

ná a že výhled z ní je velmi omezen. 

Proto se rozhodl, že za svůj létající pro-

středek zvolí balón.

Cílem projektu je vytvořit vzdělávací 

pořad Vzduchoplavec Kráčmera, a tak 

podpořit rozvoj druhotné čtenářské gra-

motnosti žáků a podpořit zavádění me-

tod aktivního učení ve školách. Projekt 

organizuje občanské sdružení Anti-

komplex Praha společně s Českou televi-

zí a s občanským sdružením JOB Hradec 

Králové. Do projektu se přihlásilo cel-

kem 32 škol z celé České republiky. 

Každá škola pracuje na projektu jeden 

školní rok a na každé škole je do něj 

zapojeno přibližně 20 žáků.

Na podzim roku 2009 se žáci Základní 

školy ve Slušovicích přihlásili k účasti na 

tomto projektu. Do práce na projektu se 

zapojili: Pavla Benetinová (9.B), Martin 

Bořuta (9.B), Tereza Brůzlová (9.B), 

Ondřej Daněk (9.A), Kristýna Dolanská 

(9.B), Dominika Garguláková (8.B), Robin 

Hanulík (9.A), Hana Kovářová (8.B), 

Renáta Miková (9.B), Petr Mikulčák 

(9.A), Martin Minařík (9.A), Jaroslav 

Pečiva (7.A), Tereza Rafajová (8.B), 

Dominik Slováček (9.B), Michal Sousedík 

(8.A), Karolína Tomšů (8.A), Patrik Tomšů 

(8.B) a Anna Zechnerová (9.B).

Žákům se velmi zalíbilo podílet se na 

scénáři pro děti k pořadu Vzduchoplavec 

Kráčmera, který natáčí Česká televize. 

Všechny určitě nalákala představa stát 

se hercem nebo scénáristou a natáčet 

pro naši největší veřejnoprávní televizi. 

Naším úkolem bylo vytvořit scénář pro 

díl, který se bude zabývat Zlínskem. 

Výsledkem našeho snažení byl i aktivní 

podíl na natáčení televizního pořadu. 

Zároveň se také žáci dozvěděli spoustu 

zajímavostí z našeho kraje. 

Během zimy všichni žáci vyhledávali ve 

veřejně dostupných médiích, např. na 

internetu, v časopisech, příručkách či 

knihách materiály o Zlínsku. Ve Státním 

okresním archivu ve Zlíně, v pobočce na 

Klečůvce, byly vyhledány v kronikách 

materiály a fotografie z dávné minulosti 

našeho kraje. 

Koncem února začala opravdová prá-

ce na scénáři. Byly vybrány osobnosti a 

místa, o kterých chceme natáčet náš díl 

o Zlínsku. Osou scénáře byl historický 

Zlín a osoba Tomáše Bati, ale ani na 

naše Slušovice nebylo nezapomenuto. 

Zároveň byl doplněn scénář i o vizovický 

zámek a světoznámou firmu Jelínek. 

Pracovníci Antikomplexu žákům pečli-

vě vysvětlili, co je to scénář, jak se liší 

dialogový a technický scénář, co jsou to 

Em-óčka a další a další věci, které jsou 

nesmírně důležité pro vznik filmu.

V průběhu měsíce dubna pak začala 

úmorná práce na dialogovém scénáři. 

Vměstnat do patnáctiminutového filmu 

to, co vystihuje náš kraj, nebylo tak jed-

noduché. Co vybrat, aby to diváky zau-

jalo? Aby toho nebylo málo a mělo to 

trochu humoru a splnilo i účel poznat 

osobnosti. Společná diskuse probíhala 

při každém pátečním sezení a při kaž-

dém řádku. Ve skupinách byly vytvořeny 

dialogy, byly sestavovány popisy, tzv. 

MO (em-óčka), k osobnostem i stav-

bám. Scénář byl do České televize ode-

slán 15. května 2010. 

Začátkem června nám Česká televize 

zaslala dlouho očekávaný a schválený 

scénář k pořadu „Nad Zlínskem“, který 

je součástí projektu Vzduchoplavec 

Kráčmera. Celý scénář dokončila scená-

ristka České televize Jitka Škápíková. 

Zároveň bylo rozhodnuto, že natáčení 

dílu „Nad Zlínskem“ se uskuteční v ter-

mínu 22. – 24. června. Byl nám doručen 

celý natáčecí plán a veškeré podrobné 

informace. Z našeho kolektivu byli vy-

bráni tři zástupci, kteří se na jeden den 

stali herci, a i když byli nezkušení a měli 

trému, své role při natáčení zvládli velmi 

dobře. 

Před vlastním natáčením pracovníci 

Antikomplexu naučili žáky různé profe-

se, důležité při filmování. V rámci 

„Herecké a filmové dílny“ byli rozděleni 

na dvě skupiny. Jedna skupina se sezná-

mila s prací režiséra, osvětlovače, zvuka-

ře, kameramana a moderátora. Druhá 

skupina nacvičovala nejrůznější herecké 

výstupy a učila se různým hereckým do-

vednostem.

Česká televize - Centrum vzdělávacích 

pořadů - vytvořila pracovní skupinu pro 

natáčení projektu Vzduchoplavec 

Kráčmera. Byli v ní scenáristka Jitka 

Škápíková, dramaturgyně Olga Janků, 

produkční Robert Riedl a režisér Ján 

Novák. Délka pořadu bude 16 minut 

a bude se vysílat v roce 2011 jako sou-

část druhé řady Vzduchoplavce Kráčmery 

na programu ČT 1. Prvních 12 dílů toho-

to seriálu bylo vysíláno na jaře letošního 

roku.

Vzduchoplavce Františka Kráčmeru, 

jeho prapradědečka Franze Kratschmeru, 

hraběte Josefa Seilerna a některé další 

postavy hraje herec Slováckého divadla 

v Uherském Hradišti Tomáš Šulaj. Tomáš 

Šulaj má stálé angažmá ve Slováckém 

divadle v Uherském Hradišti, ale hrál 

i v Národním divadle v Praze. Je také 

držitelem ceny Thálie. 
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Vlastní natáčení televizního pořadu 

proběhlo ve dnech 22. – 24. června. 

V úterý a ve čtvrtek natáčel televizní 

štáb samostatně ve Zlíně a okolí. Ve 

středu 23. června v poledních hodinách 

se všichni vybraní žáci za pomoci rodičů 

přesunuli osobními automobily, za po-

moci několika rodičů, do areálu zoo 

Lešná. Tam byli přivítáni pracovníky 

České televize v čele s režisérem Jánem 

Novákem. Žáci byli seznámeni s natáče-

cím plánem celého odpoledne. Po tři-

nácté hodině začalo vlastní natáčení. 

Z naší základní školy vystupovali s her-

cem Tomášem Šulajem Tereza Brůzlová 

(9.B), Jaroslav Pečiva (7.A) a Patrik Tomšů 

(8.B). 

Nejprve se točily humorné záběry u 

zámku o majiteli panství, hraběti Josefu 

Seilernovi. Poté nastal přesun k areálu 

Afrika. Zde se točily záběry dědy 

Kráčmery s dětmi u expozice slonů a lvů. 

Po ukončení natáčení v zoologické za-

hradě na Lešné se celý natáčecí štáb 

přesunul do areálu dostihové dráhy ve 

Slušovicích. Na tribuně byly natáčeny 

další výstupy Františka Kráčmery s dět-

mi. Závěrečné natáčení ve Slušovicích 

proběhlo na náměstí Svobody.

Konec natáčení se odehrál v areálu 

hotelu Všemina. Zde byly natáčeny zá-

běry přistání vzduchoplavce Kráčmery 

na hladinu místní přehrady. Mnohdy to 

byly scény velmi úsměvné, až komické. 

V úterý 29. června se všichni „žákov-

ští“ autoři scénáře a „žákovští“ herci se-

šli v restauraci „U Strýčka“ ve Slušovicích. 

Za natáčení obdrželi od České televize 

honorář a ten společně utratili konzu-

mací skvělé pizzy, kofoly a zmrzliny. 

Vlastně tak oslavili i konec školního ro-

ku. S pocitem dobře vykonané práce 

všem nesmírně chutnalo. Nyní se už 

budeme jen těšit na uvedení našeho dílu 

„Nad Zlínskem“ v televizi. 

  Věra Janská a Vladimír Bělín

Poděkování
Senioři, kteří se zúčastnili „Besedy 

s důchodci“ dne 16. září 2010, děkují 

tímto za příjemně strávené odpoledne 

s pohoštěním. 

Děkujeme také za veškerou pozor-

nost, kterou nám věnujete po celý rok 

formou písemných blahopřání i osob-

ních kontaktů při významných životních 

jubileích. 

 Za seniory Vlasta Zbranková

Zveme vás na koncert 

Václava Hudečka 

s Filharmonií 

Bohuslava Martinů

v neděli 17. října 2010 v 15.00 

v kostele Narození sv. Jana Křtitele 

ve Slušovicích

Program: 

S. Barber: Adagio

J. S. Bach: Koncert pro housle a or-

chestr č. 2, E dur

A. Vivaldi: Čtveroročních dob

Sólista: Václav HUDEČEK

& Filharmonie Bohuslava Martinů

Vstupenky v hodnotě 100 Kč jsou 

v předprodeji od 1. října 2010 u paní 

Zavřelové v pokladně města Slušo-

vice.

BYTOVÝ TEXTIL 
– Slušovice

MATRACE 
+ anatomický polštář Excellent 

Pilow v hodnotě 1 180 Kč 
ZDARMA.

Každá akční matrace má dělený 
zip a potah z „ALOE VERA“!

je ortopedická
nosnost do 130 kg

prací potah do 60 ºC
střední tuhost

má 5 masážních zon

Akce trvá 
do konce listopadu 2010.

Informace získáte v prodejně.

POZOR!!!

PRÁCE Z DOMU
www.byznyszdomu.cz
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Alej ze Slušovic 

k Rakovskému kříži

Státní fond životního prostředí akcep-

toval žádost o podporu SFŽP ČR v rámci 

operačního programu životního prostře-

dí – zlepšování stavu přírody a krajiny. 

Přidělením akceptačního čísla čeká žá-

dost na konečné rozhodnutí ministra ži-

votního prostředí.

Výsadbou mohutné lípové aleje o dél-

ce asi 650m by došlo k propojení Slušovic 

s vyhlídkou u Rakovského kříže. Projekt 

má významný krajinotvorný efekt a je 

zaměřen na obnovu historických krajin-

ných struktur. Nedojde k vykácení remíz-

ku, ale výsadbou se obnoví zanikající 

vycházková cesta vedoucí přímo ze 

Slušovic do volné krajiny.

V srpnu byly specialisty ošetřeny dvě 

lípy u rakovského kříže a v září vyset 

trávník. Upravením terénu je místo jako-

by vyvýšeno nad ostatní krajinu.

Překrásná vyhlídka láká k odpočinku. 

Zvlášť v podvečer, když zapadá slunce, 

barvy oblohy nad Slušovicemi vytvářejí 

zvláštní atmosféru.

Toto místo bývalo často devastované. 

Věřím, že se nám ho podaří uchovat 

stejně krásné pro další generace.

Zdravím všechny mažoretky!

Začínáme školní rok 2010/ 2011, 

a to v pátek dne 8. 10. 2010.

15.00 - 16.00 hod. je zápis

Městské kulturní středisko Slušovice

Těší se na vás Eva Korpasová,

vedoucí mažoretek

Slušovické zvony měly pohnutý osud. Po první světové válce zbyl jen jeden hlavní 

zvon. V roce 1926 byl počet doplněn na tři, ale již za druhé světové války Slušovice 

o tyto nové zvony přišly. Všichni občané se těšili, jak budou zase krásně zvonit v troj-

hlasu, ale napřed se musely dostat na věž. Jaké bylo překvapení, když místo jeřábu 

přijel z Kašavy traktor s navijákem a volnou kladkou. Do okna se instalovaly tři trámy 

a to bylo vše. Bylo 10 hodin, když se před shromážděnými občany začalo s instalací. 

Traktor zabral a zvon stoupal vzhůru. Jeho pohyb byl usměrňovaný pomocným la-

nem. Nečekaně rychle se zastavil nad spodními trámy. Nyní se pod zvon položily 

desky, po kterých se zvon přesunul dovnitř. Za chvíli byl na místě i druhý zvon. Hudba 

hrála, lidé jásali a všichni se těšili na slavností vyzvánění. Brzy se dočkali a nebyli zkla-

maní. I dnes mám obdiv k lidem, kteří se na akci podíleli. Očekával jsem, že podobná 

událost bude i při letošním návratu zvonů. Nedočkal jsem se. 16. září se jednalo jen 

o obyčejný technický úkon. Zájem občanů byl tentokrát podstatně menší. 

Docela zajímavé je, že v DĚJINÁCH SLUŠOVIC z roku 1985 se však o této významné 

události nedočtete! Byla úmyslně vynechaná, protože nezapadala do změn, které 

potkaly Slušovice v dalších letech? Možná znáte odpověď. Kdybych před časem ne-

našel na půdě pod střechou negativní filmový pás, také bych na tuto událost zapo-

mněl. Po hodně složitém převedení negativu do digitální podoby se totiž mimo zná-

mých fotografií objevilo i několik políček, která vyvolala celou řadu nostalgických 

vzpomínek na staré Slušovice. 

Možná se také přihlásí do Slušovických novin kluci, kteří tenkrát sledovali se zauje-

tím vytahování zvonů z panelů. Patrně s námi ještě žijí. 
Váš Netopýr

Slušovické zvony Slušovické zvony 

Psal se rok 1972. Slušovičtí občané žili pro 

zvony. V té době se jednalo o událost číslo 

jedna. Nešlo totiž jen o zvony, byl to protest 

občanů. Představitelé obce i družstva byli 

proti. „My jim budujeme obchodní dům 

a oni sa starajú o zvony! Kdyby šli radši na 

brigádu!“ V době, kdy přípravy na stavbu 

obchodního domu vrcholily (na náměstí byly 

stropnice a složený jeřáb), se z Brodku 

u Přerova od zvonařky Laetitie Dytrychové 

přivezly dva zvony. Větší Václav a menší 

Marie. Zvony byly zvukově sladěné 

s barokním zvonem nazývaným Jan. 

Pozvánka
na poslední dostihové odpoled-

ne letošního roku

Zveme Vás na dostihový den 

ve čtvrtek 28. 10. 2010 

(státní svátek) od 12 hodin.

Dostihy bude přenášet v přímém 

přenosu Česká televize na programu 

ČT 4 Sport. Máme pro Vás připravené 

slosovatelné programy a hodnotné 

ceny v tombole. 

Bližší informace na webových strán-

kách www.dostihyslusovice.cz.
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Ano, ano, moji milí věrní čtenáři,

idylická, půvabná veršovánka pro děti 

v naší školičce na konec léta či začátek 

blížícího se podzimu jako stvořená. Jen 

ta dnešní realita za tou půvabnou idylou 

hodně pokulhává. Vy, kdo čtete mé pří-

spěvky pravidelně, jistě očekáváte, že se 

již tradičně ohlédnu za prázdninami, 

přivítám nové děti a nejen jim, ale i těm, 

kteří se do školky po prázdninách vrací, 

popřeju do dalšího školního roku hodně 

radosti a prima zážitků. V jistém slova 

smyslu tuto tradici neporuším, jen se 

odehrává v trošku jiných podmínkách 

a souvislostech než v letech minulých.

Ta malá kapka z úvodu mého dnešní-

ho povídání si to totiž rozmyslela a v 

polovině srpna si pozvala spoustu svých 

kamarádek a udělaly si takový větší mej-

dan u Kuřátek – v první třídě naší mateř-

ské školy na náměstí. Krásná, před pěti 

lety zrekonstruovaná školička vypadala 

jako by se Slušovicemi prohnala povo-

deň. Voda sice nepřišla od potoka ani 

z oblohy, přesto jedna nenápadná, malá 

hadička dokázala interiér třídy a ložničky 

již připravené na září zpustošit téměř 

dokonale. Odnesly to stropy, malba, 

koberce, nová lehátka a matrace. Ještě 

že zásah přišel včas a podařilo se nám 

zachránit alespoň nábytek a zabránit 

ještě větším škodám. A pak se roztočil 

kolotoč stěhování, bourání, vysoušení 

a přinesl s sebou problém – kam s 28 

dětmi, zapsanými v první třídě? Bylo 

jasné, že do 1. září všechno v pořádku 

nebude a starou školku nebudeme moci 

otevřít. Patří se tedy na tomto místě 

poděkovat všem rodičům dotčených dě-

tí. Situaci pochopili, postavili se k ní če-

lem a hlídání dětí po dobu oprav si zajis-

tili. Ale ani teď, v době, kdy tyto řádky 

kladu na papír (téměř polovina září), 

není ještě termín otevření jasný… 

Kapala si kapka z okna,

povídala: A to zrovna!

Raděj kapat nebudu,

udělám si ostudu.

Už jsem celá malinká!

Z kapky byla – kapinka!

Říká se, že čert na malou hromádku 

nepřidá. Celé léto probíhala výměna 

oken a zateplování budovy nové školky, 

a i když si můžete myslet, že taková akce 

se bez ředitelky klidně obejde, věřte, že 

tomu tak není. A když už jsem se začala 

radovat, jak krásně a bez větších kompli-

kací a zádrhelů se oprava chýlí ke konci, 

a (i když stále ještě v provizorních pod-

mínkách) pomalu začala připravovat no-

vý školní rok, přišla rána v podobě havá-

rie na staré školce. Jsou chvíle, kdy se 

vám chce ze všeho utéct, kdy cítíte, jak 

jste bezmocní, únava vás tlačí k zemi 

a už nemáte sílu ani chuť s těmi klacky, 

které vám život stále hází pod nohy, 

bojovat. A pak jsem si uvědomila, že 

i když mě sice zase čeká spousta staros-

tí a práce navíc, nemám vlastně žádné 

právo si stěžovat a z boje utíkat kvůli 

takové „maličkosti“, jakou je vyplavená 

školka. Vždycky může být ještě hůř. 

Vzpomněla jsem si totiž, jak pár týdnů 

předtím bojovali lidé taky s vodou. A to 

nejen o střechu nad hlavou, ale mnohdy 

o záchranu holého života a následně 

i s nutností posbírat poslední zbytky fy-

zických i psychických sil a začít znova od 

začátku. A nevzdali to! Takže - hlavu 

vzhůru nám všem a i s komplikacemi 

hurá do nového školního roku!

PS. Pevně věřím, že v době, kdy čtete 

tyto řádky, už je všechno na svém místě, 

všechno funguje jak má, naši malí svě-

řenci už jsou naplno zabydlení v oprave-

ných prostorách a já se můžu zase v kli-

du radovat z jejich radosti…

 Jana Tománková

ORDINAČNÍ DOBA 

SLUŠOVICE, nám. Svobody 57, 

budova AB

pondělí 17.00 – 11.00 hodin

úterý 12.00 – 16.00 hodin

středa 12.00 – 14.00 hodin 

 (jen sestra – převazy)

čtvrtek 17.00 – 11.00 hodin

pátek  12.00 – 15.00 hodin

ORDINAČNÍ DOBA

VIZOVICE, Masarykovo nám. 20

pondělí 12.00 – 16.00 hodin

úterý 17.00 – 11.00 hodin

středa  – – –

čtvrtek 12.00 – 15.00 hodin

pátek   7.00 – 11.00 hodin

 Lékař: MUDr. Haša Eduard

 Sestra: Mikulčáková Věra

Chirurgická ambulance Slušovice – Vizovice  
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• Jubilanti

 ZÁŘÍ 2010

Hermína Jarošová  70 let

Vlasta Zbranková  75 let

Eduard Manďák  75 let

Jan Nábělek  80 let

Drahomíra Sporková  96 let

 ŘÍJEN 2010
Zdeňka Černá  70 let

Vladimír Vosmanský  85 let

Zdeněk Hnát  75 let

Srdečně blahopřejeme a přejeme 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

• Narození

Kristýna Vortelová

David Pšenka

Martina Vráblíková

Albert Grepl

David Jünger

Matyas Kocurek

Anna Polášková

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a zároveň všem přejeme 

hodně zdraví a štěstí!

• Úmrtí

Josef Bednařík

Helena Štefková

Marie Maršálková

Jarmila Tomšíčková

Marie Vinklárková

Jiří Ronza

 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast!

•Sňatek uzavřeli

Tomáš Julina a Jarmila Bednaříková

Martin Skyba a Petra Faltýnová  

Novomanželům přejeme 

hodně štěstí! 

matrikářka

• Jubilanti

 ZÁŘÍ 2010

Hermína Jarošová  70 let

Vlasta Zbranková  75 let

Eduard Manďák  75 let

Jan Nábělek  80 let

Společenská 
 kronikaV dnešním příspěvku pro Slušovické noviny bych vás chtěla na 

úvod nejprve informovat o důležité změně, která se udála na 

našem obvodním oddělení. A tou změnou je, že k 1. 7. 2010 byl 

na naše obvodní oddělení ve Vizovicích ustanoven nový vedoucí 

npor. Mgr. Roman Jakubů, který dříve působil u kriminální policie. 

a vyšetřování ve Vsetíně a ještě jako řadový policista sloužil v l tech 1999 - 2001 i na 

zdejším oddělení ve Vizovicích. 

Zástupcem na obvodním oddělení zůstává i nadále npor. Bc. Alois Hofschneider.

Dále Vám zhodnotím období od začátku ledna do konce září 2010 z hle-

diska problematiky Policie ČR.

Pokud se týká nápadu trestné činnosti na obvodním oddělení PČR Vizovice, musím 

konstatovat, že v porovnání se stejným obdobím v roce 2009 došlo k mírnému ná-

růstu trestných činů . Od začátku roku 2010 došlo ke spáchání 32 trestných činů.

Jako již tradičně největší podíl na uvedeném čísle mají majetkové trestné činy 

a z nich krádeže. Od začátku ledna 2010 jsme zaznamenali do 15. 9. 2010 dvanáct 

krádeží. V současné době se hodně rozmohly krádeže, podvody a nedodržování po-

vinnosti. Řešili jsme taky jeden případ ve školním roce 2009/2010, který je třeba 

zveřejnit. Jednalo se o vzájemné napadení mezi spolužáky 3. ročníku, ke kterým do-

chází při cestě ze školy domů. Jelikož zde měla maminka podezření na počínající ši-

kanu, Policie se rozhodla řešit celou situaci ve škole za přítomnosti ředitele školy 

pana Mgr. Elšíka, který byl velmi vstřícný jak k Policii, tak i k řešení celého případu. 

Celá věc se na konec vyřešila, byli vyslechnuti svědci celého incidentu. Závěrem šet-

ření bylo zjištěno, že se nejednalo o žádnou šikanu, ale o obyčejnou potyčku mezi 

spolužáky. Tímto bych chtěla požádat rodiče, aby se svými dětmi více komunikovali 

a více se jim věnovali. 

Již několikrát jsme čtenáře informovali o řízení motorového vozidla pod vlivem al-

koholu. Za posledních 9 měsíců jsme přistihli 12 podnapilých řidičů a 3 řidiči byli pod 

vlivem jiných návykových látek. Dále byla provedena akce se zaměřením na podávání 

alkoholu mladistvým. Zde bylo zjištěno 20 přestupků porušení zákona č. 379/2005 

Sb., které byly na místě vyřešeny v blokovém řízení. V tomto případě je zarážející, že 

alkohol konzumovaly i osoby mladší 15-ti let. Policie České republiky OOP Vizovice 

řeší problém zvýšeného počtu vloupání do novinového stánku u kruhového objezdu. 

Dále bylo vyřešeno 70 přestupků v dopravě, 12 přestupků proti majetku a 12 přestup-

ků proti občanskému soužití.

Ještě chci zmínit, že prázdniny již skončily a to znamená, že děti opět usedly do 

školních lavic. Zcela novou zkušenost zažijí prvňáčci. Je potřeba si toto uvědomit – 

buď jako rodič nebo jako řidič vozidla. Děti jsou po prázdninách roztěkané, je velmi 

těžké udržet jejich pozornost. Tato skutečnost se může – bohužel negativně – proje-

vit v chování v silničním provozu. Udělejte maximum pro bezpečnost dětí!

Školáky je potřeba s určitou časovou rezervou začít připravovat na každodenní 

cestu do školy a zpět. Rodiče by měli s menšími dětmi nejlépe několikrát projít trasu 

do školy a upozornit je na případná nebezpečí. U prvňáků je doprovod do školy sa-

mozřejmostí, doprovod je vhodný samozřejmě i pro děti z nižších ročníků. 

Rodiče, mějte na paměti, že právě vy jdete svým dětem příkladem. Určitě není 

vhodné sáhodlouze poučovat ratolest o zásadách bezpečného přecházení přes vo-

zovku a po rozloučení se s dítětem si zkrátit cestu od školy mimo přechod. 

Řidiči pozor! Jak jsem zmínila, děti jsou po prázdninách roztěkané. Navíc, nejsou 

schopny správně odhadnout například vzdálenost vozidla blížícího se k přechodu, po 

kterém chtějí právě přejít. Můžou třeba i vběhnout na přechod pro chodce. Řidiči by 

měli mít uvedené skutečnosti na paměti a přizpůsobit rychlost jízdy. Sundat nohu 

z plynu je vhodné zejména v blízkosti škol a dalších školních zařízení (jídelny, školní 

hřiště).

Obvodní oddělení policie ve Vizovicích žádá všechny občany o vzájemnou pomoc, 

vstřícnost a diskrétnost při objasňování trestných činů a přestupků.

Závěrem chci říci všem čtenářům: „Nezapomeňte, že jsme tady pro Vás.“

 prap. Gabrišová Jana

Policie Vizovice informuje

CENÍK INZERCE 2010
A4  2000 Kč

A5  1000 Kč

A6  500 Kč

A7  250 Kč

menší formát  100 Kč


