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Jaro ve Slušovicích

Vedení města Slušovice vám 
přeje radostné prožití veliko-
nočních svátků a vše dobré 
do přicházejících jarních dnů.

Také jste se tak těšili na jaro? 

Počínající první teplé dny lákají k po-

hybu na čerstvém vzduchu, doma už 

nás nemůže nikdo a nic udržet, ulice 

se najednou zaplní maminkami s ko-

čárky a pejsky, dětmi na kolech a ko-

loběžkách, muži na pekelných strojích 

nebo alespoň na kolečkových brus-

lích. A byť nás předpovědi počasí ještě 

tu a tam postraší případnými sněhový-

mi přeháňkami či mrazíky, my víme, že 

zima už svoji vládu nadobro ztratila 

a procházkám a výpravám do přírody 

už nic nestojí v cestě. No… opravdu 

nic? Těch několik hezkých slunečných 

dnů, které jsme již letos měli šanci 

zažít, jsem využila k procházkám a vý-

letům po Slušovicích a blízkém okolí. 

Jak jsem se na každou vycházku těšila, 

tak jsem se zpět domů vracela zkla-

maná a rozčarovaná nad nepořádkem 

v některých částech obce. To, co v zi-

mě milosrdně dokáže skrýt sněhová 

přikrývka, byť letos nebyla příliš boha-

tá, vylézá najednou mezi rašící trávou 

a bije do očí agresivní silou. Spatřit tak 

můžeme všelicos - keře obalené igeli-

tovými sáčky, kelímky od piva či limo-

nády, při troše štěstí někde můžeme 

vidět dokonce plné odpadkové pytle.  

 Dokončení na str. 4

Oslavy masopustu spojené s karnevalem 
Na Moravě je to fašank, v Čechách 

masopust – každopádně jde o dny 
plné veselí a sytosti, kdy se máte 
pobavit a nadlábnout před postním 
velikonočním časem. 

Oslavy masopustu v naší škole pro-

běhly v pátek 13. února 2015. Průvod 

maškar sestavený z 38 dětí a 3 vychova-

telek (J. Čalové, D. Kovářové a N. Tomšů) 

předvedl pásmo říkadel a písniček cel-

kem třikrát ve škole, poté se průvod 

přesunul na Městský úřad Slušovice 

a poslední vystoupení se konalo na ná-

městí Svobody. 

Ve 13,00 hod byl zahájen karneval 

v tělocvičně. Paní vychovatelka I. Jureč-

ková měla připravený vtipný program se 

spoustou pohádkových hádanek. 

Následovalo představování jednotlivých 

masek a společný tanec. 

Všechny zúčastněné děti byly odmě-

něny medailí a sladkostmi, které nám 

každoročně věnuje Klub rodičů při ZŠ 

Slušovice.

Vychovatelky školní družiny

Jaro ve Slušovicích
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Na bilancování je pořád ještě brzy, ale 

alespoň malé ohlédnutí za tím, jak se 

nám v klubu dařilo, si snad můžeme 

dovolit už v tuto chvíli, kdy nízkopraho-

vý klub pro děti a mládež pomalu, ale 

jistě odkrojil první půl rok svého úspěš-

ného působení. Po hektickém rozjezdu 

se situace malinko uklidnila. Dá se říct, 

že klub našel své stálé věrné návštěvní-

ky, kteří zde pravidelně tráví svůj volný 

čas. V podstatě se už jedná o ustálenou 

skupinu dětí a mládeže v počtu asi 70-

80, kteří klubem průběžně prochází. 

Někteří z nich přichází v určitý vybraný 

čas a dny, jiní jsou každodenními ná-

vštěvníky. Klub je hojně navštěvován 

dokonce dětmi z prvních tříd. Je až s po-

divem, že zde některé tráví i několik 

hodin denně. K dispozici mají výběr zají-

mavých deskových her, stolní fotbálek 

a kulečník, šipky, 2 notebooky, knihov-

ničku a svůj čas mohou věnovat také 

péči o 2 osmáky degu, kteří každým 

dnem čekají přírůstek do rodiny. 

Příležitostně pořádáme v klubu přednáš-

ky na zajímavá témata např. besedu 

s hasiči v rámci preventivně-výchovného 

programu Hasík, podíváme se společně 

na film nebo si zkoušíme štěstí ve strate-

gických deskových hrách. Stále také pla-

tí bezplatná nabídka doučování, které 

má na starost Mgr. Marek Mikláš. 

S Markem Miklášem se v klubu můžete 

potkávat také každé druhé pondělí 

a příležitostně u zmiňovaných desko-

vých her, jež velmi dobře ovládá. 

Abychom ještě lépe využili parádní vyba-

vené prostory, rozšiřujeme od března 

2015 nabídku pro širší cílové skupiny. 

Prostory klubu tak zůstávají i nadále 

v odpoledních hodinách rezervovány 

pro děti a mládež v Nízkoprahovém klu-

bu, dopolední hodiny by se pak měly 

odvíjet pod tzv. Komunitním centrem 

pro rodinu. Pod touto hlavičkou nabízí-

me 2x týdně od 8-12h (v pondělí a pá-

tek) placené hlídání pro děti od 1 roku. 

Nově je také možno navštěvovat výtvar-

ně-tvořivý kroužek, každý čtvrtek od 14 

hodin. Další velkou a vítanou posilou 

v našem týmu je Mgr. Bára Chudárková, 

se kterou se můžete potkat každý čtvr-

tek v klubu a na výtvarném kroužku. 

Jelikož se v případě výtvarného kroužku 

i hlídání dětí jedná o placené aktivity, je 

třeba se předem nahlásit a vyplnit při-

hlášku. Do budoucna plánujeme rozšíře-

ní této nabídky. Například cvičení pro 

maminky s malými dětmi od 6 měsíců, 

pravidelnou poradenskou činnost pro 

rodiče či mladé lidi, tvoření pro dospělé, 

přednášky na zajímavá témata. Pokud 

byste věděli o dalším zajímavém nápa-

du, co bychom zde v Komunitním cent-

ru pro rodinu mohli nabízet, jsme jedno 

ucho. V případě přebytků textilií, knoflí-

ků, barevných přízí či všelijakého materi-

álu na tvoření poslušně hlásíme, že se 

jich rádi ujmeme!

Za NZDM a KCR pro rodinu DOMINO

 Marta Hefková 
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• Rada města schválila smlouvu 

s Regionální rozvojovou agenturou 

Východní Moravy na zpracování žádosti 

o dotaci na projekt „Rekonstrukce více-

účelového sportoviště Slušovice“.

• Rada města rozhodla o bezplatném 

pronájmu prostor sokolovny (bez doplň-

kových služeb) pro příspěvkové organi-

zace města – ZŠ Slušovice vč. koncertů 

ZUŠ, MŠ Sluníčko a SDH Slušovice.

• Rada města schválila dodatek 

ke Smlouvě uzavřené mezi městem Slu-

šovice a společností Vodafone Czech 

Republic, a.s. na rozšíření služeb – zajiš-

tění nové SIM karty pro SDH Slušovice.

• Rada města vzala na vědomí proto-

kol o veřejnosprávní kontrole týkající se 

projednání rozpočtu města na rok 2015 

finančním výborem před projednáním 

v zastupitelstvu města.

• Rada města schválila snížení proná-

jmu sokolovny pro ples DSO-Mikro-

reginu, a ples Mysliveckého sdružení 

Hrubá jedla ve výši 50 % ceny za proná-

jem.

• Rada města schválila smlouvu o do-

dávce elektřiny s dodavatelem E.ON 

Energie, a.s. pro nově zřízené pevné 

odběrné místo v areálu dostihové dráhy, 

které nahradilo stávající provizorní od-

běrné místo. 

• Rada města schválila smlouvu s fir-

mou DAMEST s.r.o. Otrokovice, která 

provede demolici nádrže staré čističky 

v areálu sběrného dvora.

• Rada města schválila dodatek 

smlouvy č. 22 s bytovým družstvem Real 

Flat, Zlín, na základě které družstvo pro-

vádí výběr poplatků za odpad od obča-

nů bydlících ve Slušovicích v bytech, kte-

ré má družstvo ve správě.

• Rada města schválila převedení fi-

nančních prostředků ve výši 25 000 Kč 

získaných z tomboly na 2. městském 

plese do rozpočtu města.

• Rada města souhlasí s bezplatným 

využíváním nebytových prostor bývalé 

knihovny v domě č.p. 160 na náměstí 

divadelním ochotnickým spolkem Slušo-

vice do konce měsíce března 2015 

s podmínkou respektování stávajících 

uživatelů těchto prostor.

• Rada města schválila inventarizační 

zprávu o provedené inventarizaci majet-

ku a veškerých závazků města Slušovice.

• Rada města souhlasí s bezplatným 

zapůjčením místnosti veřejného interne-

tu paní Janě Musilové za účelem pora-

denské činnosti pro občany města. 

Místnost bude využívána po 3měsíční 

zkušební dobu jednou měsíčně v úterý 

nebo čtvrtek od 14 do 17 hodin. 

• Rada města na základě žádosti paní 

Žanety Krejčí schválila bezplatný pronáj- 

mem sportovní haly základní školy pro 

účely taneční soutěže pro děti.

• Rada města schválila smlouvu o dílo 

na dodávku klimatizace do městské 

knihovny.

• Rada města souhlasí s instalací ven-

kovních žaluzií v nízkoprahovém centru 

dle předběžné cenové nabídky firmy 

Montiva Zlín.

• Rada města souhlasí s bezplatným 

pronájmem zadní části sokolovny (WC 

a šaten) pro účely konání jahodových 

hodů 13. 6. 2015 a lampionového prů-

vodu 13. 11. 2015, které pořádá 

Nadační fond pro rozvoj a podporu 

Slušovic.

• Rada města schválila konání Mikuláš 

rally Slušovice v sobotu 5. 12. 2015 

na komunikaci kolem dostihové dráhy 

s předpokládaným časem uzávěry od 11 

do 16 hodin.

• Rada města souhlasí s konáním sou-

těže SDH O pohár starosty města 

Slušovice dne 9. 5. 2015 na dostihové 

dráze ve Slušovicích.

• Rada města schválila bezplatný pro-

nájem bývalé knihovny v budově č. 160 

pro účely konání bazárku dětského zbo-

ží ve dnech 15. – 17. 4. 2015. 

• Rada města schválila smlouvu za in-

ternetové služby s firmou Avonet pro 

dálkový přenos dat z kamerového systé-

mu ve sběrném dvoře.

• Rada města souhlasí se zapojením 

města Slušovice do projektu Mikro-

regionu Slušovicko “Doplnění separace 

odpadů“ pro pořízení 15 ks 1100 litro-

vých kontejnerů s horním výsypem 

na bioodpad.

• Rada města schválila konání rych-

lostní zkoušky Barum Czech Zlín rally 

v sobotu 29. 8. 2015 na místní komuni-

kaci kolem dostihové dráhy a v lokalitě 

nové budovy AB s předpokládaným ča-

sem uzávěry od 6 do 17,30 hodin.   

Připomínáme občanům, že v I. pa-
tře městského úřadu se nachází 
ztráty a nálezy. Zde můžete odevzdat 

nalezené věci a případně se informovat 

o věcech ztracených – tel. 577 983 379, 

email komunal@slusovice.cz. 

Vzhledem k tomu, že se zde často 

objevují klíče, a to i klíče od auta, je 

škoda nevyužít této služby dříve, než 

vydáte finance za zhotovení klíčů no-

vých.  

 Nárůst ceny

 bez DPH s DPH 2014–15

Vodné 39,79 45,70 0,80

Stočné 24,08 27,60 2,00

Celkem 63,87 73,30 2,80

parkovacího místa
Město Slušovice nabízí k pronájmu 

parkovací místo č. 19 u trafostanice 

na sídlišti Padělky. Cena za pronájem 
činí 2 000 Kč/rok. 

Zájemci mohou zaslat žádost na adre-

su města Slušovice, poslat e-mailem 

mesto@slusovice.cz nebo donést žádost 

osobně do sekretariátu starosty.

 

Počet občanů ČR k 1. 1. 2014: 2907 

Počet občanů ČR k 1. 1. 2015: 2918

Rok 2013 / 2014

- narodilo se 25 dětí (9 chlapců) / na-

rodilo se 37 dětí (21 chlapců), 

- zemřelo 27 občanů (15 mužů) / ze-

mřelo 14 občanů (5 mužů).

Upozorňujeme občany, kteří dosud 

neuhradili poplatek za svého psa, aby 

tak urychleně učinili a předešli tak 

případnému správnímu řízení. 

Tyto poplatky se platí každoroč-
ně do konce měsíce února.

Současně vyzýváme majitele psů, 

kteří dosud psa přihlášeného nemají, 

aby se dostavili na městský úřad, I. 

patro, k vyplnění příslušného formulá-

ře a následnému zaplacení. 

Poplatek je stejný jako v minu-
lých letech – 300 Kč za psa a za kaž 
dého dalšího 450 Kč. Důchodci  
zaplatí 100 Kč.

Od pondělí 16. 3. 2015 je vybí-
rán poplatek vývoz odpadu za le-
tošní rok. Výše poplatku zůstává 

stejná jako v loňském roce 500 Kč za 

osobu/rok. Výběr poplatků bude zajiš-

ťovat paní Zavřelová v I. patře budovy 

MěÚ Slušovice.

Upozorňujeme majitele rodinných 

domů a bytů, které částečně, nebo 

celé pronajímají, že podle Obecně 

záv. vyhlášky č. 2/2012 se poplatek 

za odvoz odpadů vztahuje i na ná-

jemníky. Vlastník nemovitosti při plat-

bě poplatku za odpad vyplní prohlá-

šení, kde uvede počet nájemníků. 
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Město Slušovice je druhou největší obcí ve služebním obvodě 

OOP Vizovice. S koncentrací a pohybem obyvatel též souvisí pod-

mínky, které umožňují páchání trestné činnosti a následně ovlivňují 

i míru úspěšnosti odhalení pachatelů. Dalšími faktory negativně ovlivňujícími pá-

chané protiprávní jednání ve městě je zejména nedostatečně rozvinutá občanská 

vybavenost pro dospívající mládež, velký pohyb osob bez trvalého pobytu 

ve Slušovicích (zejména sídliště Padělky), mnohdy ubytovaných na ubytovnách, 

občanů slovenské a ukrajinské národnosti, koncentrace non-stop barů, heren 

a velké diskotéky a absence městského kamerového dohlížecího systému, který by 

monitoroval riziková místa. Na město Slušovice byli v roce 2014 přiděleni dva 

územně odpovědní policisté prap. Tomáš Kubů, prap. Jana Gabrišová.

V roce 2014 bylo na území města Slušovice spácháno a orgány činnými v trest-

ním řízení zaevidováno celkem 40 trestných činů (50 v roce 2013), z nichž 7 bylo 

šetřeno službou kriminální policie a vyšetřováním a 33 přímo policisty obvodního 

oddělení Vizovice. Jednalo se zejména o trestné činy proti majetku (krádeže, krá-

deže vloupáním, podvody), dále potom trestné činy proti svobodě (porušování 

domovní svobody), trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných a trestné činy 

proti životu a zdraví. Jen 13 z těchto trestných činů zůstalo neobjasněno, bylo tedy 

dosaženo celkové objasněnosti 67,5 % (66 % v roce 2013). Celkově obvodní oddě-

lení policie Vizovice dosáhlo v roce 2014 objasněnosti 61,8 %. Na jeho území bylo 

spácháno celkem 233 trestných činů (225 v roce 2013) a na teritoriu Zlínského 

kraje byla v roce 2014 dosažena objasněnost ve výši 57,66 %.

V oblasti přestupků byl v obou letech většinový podíl přestupků v dopravě, což 

vychází i z koncepce dané Policejním prezidiem ČR a Krajským ředitelstvím policie 

Zlín. V roce 2014 bylo na území města Slušovice orgány Policie zaevidováno 213 

přestupků, z nichž to většinou byly přestupky v dopravě (57), z těchto bylo 17 

přestupků (27 v roce 2013) řízení motorového nebo nemotorového vozidla pod 

vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky!!! Dále to byly přestupky proti majetku, 

přestupky ve veřejném pořádku, přestupky proti občanskému soužití. Zvláštní 

a velmi aktuální kapitolou jsou přestupky namířené proti městskému mobiliáři. 

Celkově bylo v roce 2014 na teritoriu OOP Vizovice zaevidováno 1340 přestupků 

(1166 v roce 2013). Alarmující je vysoký podíl řidičů řídících motorová vozidla pod 

vlivem omamných a psychotropních látek. Bez zajímavosti jistě není, že policisté 

obvodního oddělení Vizovice v roce 2014 vybrali na blokových pokutách částku 

29.500,- Kč.

Dlouhodobě působí policie ve Slušovicích v dohledu na silniční provoz, dohlíží 

na přechody pro chodce v rámci akce „Bezpečně do školy“. Službou dopravní po-

licie Policejního prezidia ČR, Krajským policejním ředitelstvím a územním odborem 

Zlín byly na rok 2014 vyhlášeny priority v dohledu na BESIP a to byly zejména 

přestupky, kdy řidiči nepoužili bezpečnostní pásy, drželi telefonní nebo jiná hovo-

rová zařízení, jeli pod vlivem alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek, 

nebo užili vozidla, které nesplňovalo technické podmínky pro provoz na pozem-

ních komunikacích, dále pak přestupky chodců a cyklistů. Lze očekávat, že i pro 

rok 2015 budou vyhlášeny staro-nové priority a policisté budou dohlížet na bez-

pečnost silničního provozu neméně bedlivě.

Územně odpovědní policisté se pravidelně schází s představiteli místní samosprá-

vy a řeší problémy ad hoc, či kontrolují a upravují společně vytyčené cíle, které 

mají vést ke zvýšení bezpečnosti občanů Slušovic, publikují články ve Slušovických 

novinách a seznamují tak veřejnost s aktuálními problémy, doporučeními a varová-

ními. Nezanedbatelnou částí prevence je rovněž spolupráce se Základní školou 

Slušovice a jejím ředitelem Mgr. Rostislavem Šarmanem. A to zejména ve formě 

besed na určitá témata s různými ročníky a školní družinou (práce PČR, BESIP, dro-

gová problematika, alkoholismus, zvyšování právního vědomí, apod). Chybou je to, 

že na území ČR není schválená a uvedená v život celková koncepce prevence kri-

minality, tak jako v některých evropských zemích (viz Rakousko), ač posílení právě 

tady této oblasti se jeví velmi žádoucí, ať se již jedná o prevenci primární, sekun-

dární nebo terciární, a zejména potom té predeliktní. 

Závěrem patří poděkovat představitelům místní samosprávy, starým i novým za-

stupitelům, staronovému starostovi a místostarostovi města, pracovníkům měst-

ského úřadu, JSDH Slušovice a mnoha dalším…

Prap. Tomáš Kubů, prap. Jana Gabrišová

dokončení ze str. 1

Snažím se najít nějaké odůvodnění pro 

jejich přítomnost na kraji lesa. Pomůžete 

mi? Napadá mne snad jen lidská hlou-

post, egoismus, lenost a především neú-

cta k životnímu prostředí. Kde se bere 

potřeba naložit pytle s odpadky či jiný 

nepotřebný materiál do auta, do auta 

nasednout, nastartovat ho, odjet smě-

rem na pěkný čistý palouk nebo kraj le-

sa, auto zastavit, pogratulovat si, že 

jsme prvními, kdo toto místo objevili, 

odpadky vytáhnout a na to pěkné místo 

je odložit... Šílené, že? Tak nějak si to 

představuju, ale vlastně to ani nechci 

vědět. Myslím si, že se v naší obci nachá-

zí dostatečné množství kontejnerů 

na tříděný i smíšený odpad, rozmístěny 

jsou v takové vzdálenosti, že by snad 

měly být pro každého dostupné. Při ná-

vštěvách v zahraničí se nám vždycky líbí, 

jak mají všude čisto a uklizeno. Měla 

bych pro nás všechny takovou malou 

jarní výzvu: Chtějme a dělejme pro čistší 

a upravenější životní prostředí víc! Třeba 

v rámci dobrovolnická akce „Ukliďme 

Česko“, která vychází z mezinárodně 

osvědčeného modelu „Let‘s Do It!“.

Cílem pro rok 2015 je nejen zapojit 

mnohem více dobrovolníků a uklidit ješ-

tě více černých skládek, ale i rozšířit po-

vědomí o této akci mezi širokou veřej-

nost a vyvolat celospolečenskou diskusi 

k problematice černých skládek a nepo-

řádku kolem nás. Akce se uskuteční 

18.dubna 2015 po celé České republice. 

A co my ve Slušovicích, zapojíme se? 

Marta Hefková

Jaro ve Slušovicích

 

K datu 31. 12. 2015 skončí plat-
nost všech stávajících průkazek mi-
mořádných výhod (MV) a průkazů 
osoby se zdravotním postižením 
(OZP), tj. TP, ZTP a ZTP/P, bez ohledu 
na délku jejich platnosti (tzn. i kdy-
by byly přiznány jako „trvalé“), a to 
u všech držitelů těchto průkazů. 

Od 1. 1. 2016 již budou muset mít 
všichni nový průkaz OZP. Tyto nové 
průkazy bude Státní tiskárna cenin 
distribuovat od dubna 2015. 
Od dubna do konce prosince 2015 
musí všichni stávající držitelé průka-
zů požádat na Úřadu práce (ÚP) 
ve Zlíně o výměnu za nový typ, a to 
svou osobní návštěvou na pracovišti 
ÚP Zlín. Upozorňujeme, že tuto zále-
žitost nelze vyřídit na pracovišti ÚP 
či na sociálním odboru ve Vizovicích!

Při podpisu Podkladů pro vydání nové-

ho průkazu OZP je tedy nezbytná účast 
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V roce 2014 uběhlo 160 let od založení prvního německého dobrovolného 
hasičského sboru v českých zemích, byl to sbor v Zákupech založený 1854. 
Na Moravě byl první německý sbor ustaven ve Fulneku v roce 1861. Rok 
2014 byl velmi významný pro členy SH ČMS. Slavilo se 150. výročí zrodu 
českého dobrovolného hasičstva v roce 1864 ve Velvarech. Členové SDH 
Slušovice 25. 5. 2014 slavnostním dnem oslavili 130. výročí založení sboru.

První náročnější akcí roku 2014 bylo 1. 

března pořádání končinové zábavy v nové 

Sokolovně. Těší nás vysoká návštěvnost 

a stálá podpora sponzorů. Děkuji všem 

zúčastněným a pořadatelům. Končinová 

zábava je plně v režii sboru a je pořádána 

pro výdělek, který se využívá na činnost 

sboru.

V měsíci dubnu a květnu jsme pořádali 

sběr železa, zúčastnili jsme se XXI. hasič-

ské pouti na Svatém Hostýně, následovalo 

stavění máje. 

U příležitosti svátku sv. Floriana byl 

na setkání hasičů s hejtmanem Zlínského 

kraje Stanislavem Mišákem bratr Svatopluk 

Matůšů st., zasloužilý hasič, oceněn pa-

mětní medailí.

25. května vyvrcholilo úsilí sboru. Tento 

den jsme zúročili intenzivní přípravy oslav, 

které započaly po končinové zábavě 

na výborové schůzi 7. 3. 2014. Do oslav se 

výbor sešel 10x. Bylo potřeba zajistit finan-

ce, propagaci, focení, pozvánky, návrhy 

ocenění, ukázku techniky, občerstvení, 

hudbu, mažoretky, výstavu z historie, pod-

klady pro Slušovické noviny ke 130. výročí 

založení, úklidy garáží a prostorů zbrojni-

ce. Velký podíl na uskutečnění oslav měl 

starosta města Slušovice, Ing. Petr Hra-

decký, se kterým se, počínaje únorem, 

každý měsíc koordinoval postup příprav 

oslav.

29. června členové sboru pomáhali po-

řadatelsky při primiční mši svaté novokně-

ze Karla D. Skočovského. Snad je to pokra-

čování novodobé tradice - kulaté výročí 

SDH Slušovice - nový kněz z farnosti. Začal 

to P. Bohumil Kundl v roce 2004 při 120. 

výročí založení sboru.

19. července jsme si připevněním smal-

tovaných tabulí na budovu hasičské zbroj-

nice připomněli 40. výročí od její kolauda-

ce a slavnostního otevření v roce 1974.

V říjnu se naši členové zúčastnili 

Drakiády na letišti Bílá hlína, v listopadu 

lampionového průvodu a nesměli samo-

zřejmě chybět ani při zabezpečování sil-

vestrovského ohňostroje.

Dále členové SDH věnovali svůj volný 

čas účastí na školení a kontrolních akcích 

HZS Zlín, opravě a údržbě techniky, prová-

děli ukázky techniky ve školách, školkách 

a táborech, zabezpečovali akce v rámci 

města. Aktivně pracuje i divadelní spolek, 

jenž obnovil svou činnost v r. 2012. Za tu 

dobu uvedl již tři hry a připravuje další.

Taktéž se nám podařilo sestavit dvě 

družstva mladých hasičů, které vede 

Martin Kovář a Miroslav Horák. 

V roce 2014 se zvýšila kvalita družstev 

v požárním sportu. Dvě družstva mužů 

a jedno družstvo žen v padesáti dvou ob-

cích 68x startovali v disciplíně požární 

útok

Členskou základnu SDH Slušovice tvoří 

řádní a mimořádní členové:

Řádných členů evidujeme 66 z toho 19 

mladých hasičů, 7 dívek a 12 chlapců. 

Máme 47 hasičů z toho, 11 žen a 36 mu-

žů. Mimořádných členů je v evidenci cel-

kem 30.

V roce 2014 jednotka vyjížděla k zása-

hům typu: požárů (14), čerpání vody ze 

zaplavených prostor (2), technické pomoci 

(12) a hledání nezvěstných osob (3). Počet 

výjezdů byl oproti roku 2013 vyšší, kon-

krétně o 11 případů. Celkem se vyjíždělo 

ke 33 zásahům, z toho 2 byly plané.

V lednu 2014 byl zvolen nový výbor 

ve složení: starosta - Milan Novák náměs-

tek starosty - Miroslav Horák velitel - 

Dalibor Mika zástupce velitele - Jiří Fišnar 

st. strojník - Daniel Slaměník jednatel - 

Soňa Vlachynská vedoucí mládeže - Martin 

Kovář;

ostatní členové výboru: Marián Juřík, 

Vladimír Staněk, Lucie Tomšů, Tomáš 

Blažek, Karel Jarcovják, Marie Buchtová, 

Svatopluk Matůšů st., Jiří Fišnar ml., 

Oldřich Method, Dagmar Schreiberová.

 Milan Novák, starosta SDH 

Tak jako každoročně, i v letošním ro-

ce, bylo možno ve Slušovicích potkat 

dvojice členů SDH Slušovice, kteří rozná-

šeli pozvánky a prodávali vstupenky 

na tradiční končinovou zábavu, která se 

uskutečnila v prostorách nové sokolov-

ny. Výtěžek z této akce je hlavním fi-

nančním zdrojem našeho sboru, z které-

ho se hradí náklady spojené s činností 

družstva mládeže a soutěžních družstev 

v požárním sportu. 

Tímto děkujeme všem občanům, kteří 

nás podpořili zakoupením vstupenky 

nebo darem. Děkujeme sponzorům 

za věcné a finanční dary. Děkujeme 

všem hostům Končinové zábavy, hudeb-

ní skupině „Vegga“, městu Slušovice 

a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 

podíleli na přípravně a uskutečnění této 

zdařilé akce.

Děkujeme.  Výbor SDH Slušovice

samotného klienta, neboť tento tiskopis 

se tiskne přímo z aplikace v počítači 

a klient ho bude na místě sám podepiso-

vat, lepí se zde také jeho fotografie.

K jednání na ÚP je třeba mít s se-
bou:

- platný občanský průkaz

- stávající průkazku MV či průkaz OZP, 

nejlépe pokud klient dohledá i rozhod-

nutí o jeho přiznání, 

- aktuální fotografii (barevnou, veli-

kost jako na OP).

Za výměnu průkazu bude ÚP účtován 

správní poplatek ve výši 30,- Kč.

Nové průkazy se budou podle věku 

vydávat na dobu 5 či 10 let, kdo bude 

mít kratší dobu posudku LPS OSSZ, tak 

samozřejmě jen na tuto dobu.

Klientům, kteří jsou držiteli průkazů 

MV či OZP, a současně pobírají příspěvek 

na mobilitu, rozesílá ÚP již v současné 

době informativní dopis o výměně prů-

kazů.

Klienti, kteří jsou držiteli průkazů MV 

či OZP, ale současně nepobírají příspě-

vek na mobilitu, nebudou ze strany ÚP 

nijak oslovováni, výměnu svého průkazu 

si musí vyřídit sami!

Před jednání na ÚP doporučujeme vy-

plnit a následně mít s sebou k jednání 

formulář Žádost o přechod nároku 

na průkaz osoby se zdravotním postiže-

ním (je možno vytisknout z webových 

stránek ministerstva práce a sociálních 

věcí www.mpsv.cz, získat osobně 

na pracovišti ÚP ve Vizovicích nebo 

ve Zlíně, případně na sociálním odboru 

MěÚ Vizovice).

Je třeba zdůraznit, že kdo nebude 
mít od 1.1.2016 nový průkaz OZP, 
od tohoto dne zcela ztratí nárok 
na své výhody pro OZP a bude mu-
set podat novou žádost o přiznání 
průkazu OZP, a tím absolvovat veš-
kerá vyšetření u posudkového lékaře 
a absolvovat též celé správní řízení 
na ÚP. 

Je proto v zájmu všech stávajících dr-

žitelů průkazů MV a OZP, aby nejpozdě-

ji do 31.12.2015 požádali o výměnu 

svých průkazů!

K nově vystaveným průkazům OZP 

budou nově vystavovány i parkovací 

průkazy. Tuto záležitost pak bude mož-

no vyřídit na sociálním odboru MěÚ 

Vizovice.

Bližší informace k výměně průka-
zů je možno získat na ÚP Zlín, tel. 
950 175 111 (ústředna), případně 
na sociálním odboru MěÚ Vizovice, 
tel. 777 471 156, 777 471 156, 
777 471 157.

Marie Šlahařová, DiS.
sociální odbor MěÚ Vizovice
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V Č E L A Ř S K É   O K É N K O

V neděli 1. března 2015 se uskutečni-

la v kulturní místnosti obce Neubuz vý-

roční členská schůze slušovické včelař-

ské organizace. Po úvodním slovu mís-

topředsedy př. Dubovského zhodnotil 

předseda př. Šťasta uplynulý rok 2014. 

Člen okresního výboru př. Květák sezná-

mil členy se zdravotní situací včelstva 

v celém okrese, která bohužel není dob-

rá. Právě k této situaci se rozproudila 

živá diskuze, neboť tento zdravotní stav 

včelstev se dotýká přímo každého člena. 

Z diskuze vyplynulo, že zlepšení je v ru-

kou každého z nás, dodržováním zvýše-

né hygieny a veterinárních předpisů. 

Na schůzi byl předán př. Košárkovi 

z Hrobic čestný odznak věnovaný 

Českým svazem včelařů Praha Vzorný 

včelařský pracovník. Vyznamenání odrá-

želo dlouhodobou a možno říci celoži-

votní práci př. Košárka ve včelařství a je-

ho zásluhy o rozvoj včelařských organi-

zací. Bylo to při příležitosti životního ju-

bilea 75 let oslavence a 65 let jeho práce 

ve včelařství. Výbor Základní organizace 

Slušovice dále ocenil práci svých zaslou-

žilých členů děkovným listem. Jedná se 

o př. Jana Dědka z Rakové při životním 

jubileu 80 let, př. Františka Pekaře ze 

Všeminy při životním jubileu 75 let a př. 

Radka Květáka z Dešné při životním jubi-

leu 50 let. Letošní výroční členská schů-

ze byla volební, to znamená, že se volil 

nový výbor. Velkých změn nedoznal, 

pouze do výboru přistoupil jako nový 

člen př. Petruželka. Setrvání osvědče-

ných „starých pracovníků“ z minulého 

výboru je výrazem jejich dobré práce 

a důvěry, kterou jim členové dávají. 

Problémy, které včelařství nyní má v sou-

vislosti se špatným zdravotním stavem 

včelstev, odrážela i přednáška 

ing. Slavíka, která byla součástí výroční 

členské schůze a pojednávala právě 

o problémech včelaření v moderní hos-

podářsky obdělávané krajině. Závěrem 

byly poskytnuty nové poznatky, které 

byly získané v zahraničí na četných zá-

jezdech (Polsko, Itálie a Francie). Závěr 

schůze lze shrnout ujištěním, že zahrad-

níci, sadaři i zemědělci se mohou na po-

moc včelařů při opylování jejich kultur-

ních plodin spolehnout a milovníci me-

du se mohou těšit na letošní úrodu. Při 

příležitosti letošní výroční členské schů-

ze bylo opět vydáno další číslo 

Slušovického včelaře, letos již s pořado-

vým číslem 6.

 Antonín Ševců, Březová
 Člen ZO ČSV Slušovice

Od ledna se městská knihovna zapo-

jila do hry Lovci perel. Hra se u dětí set- 

kala s velkým ohlasem, čtou dané knihy 

– perlorodky – a vyplňují otázky ke kníž-

ce. Pokud je vyplní správně, dostanou 

perlu. Lovci mají na nástěnce ve vstupu 

knihovny svou šňůru perel, na níž po-

stupně příbývají další, když vyplní otázky 

k další knize perlorodce.

Zapojila se prozatím asi dvacítka dětí.

Od března v městské knihovně probí-

hají různé akce: v rámci Března měsíce 

čtenářů bylo možné se registrovat 

do knihovny na jeden rok zdarma, 

od 23. - 27. 3. se uskutečnil výprodej 

vyřazených knih, proběhly besedy 

o Astrid Lindgrenové pro 3. třídy, exkur-

ze pro 8. třídy, návštěva mladších dětí 

z MŠ Sluníčko a beseda pro předškoláky 

S Večerníčkem za pohádkou.

V dubnu přijdou žáci 2. tříd na bese-

du o Václavu Čtvrtkovi a školní družina 

na návštěvu. 

V květnu proběhne tradiční pasování 

prváčků na čtenáře a besedy pro 5. třídy 

o detektivní próze pro děti. V červnu si 

děti ze 4. tříd budou lámat jazýčky i hla-

vy při Hrátkách s češtinou.

Každé první úterý v měsíci mohou 

maminky s dětmi ze Slušovic a okolí 

přijít na dopoledne pro maminky s dět-

mi (od 9 – 11 hodin). Mohou si zde po-

vídat, číst, hrát si s dětmi... 

Přijďte první úterý v měsíci za námi, 

uvaříme vám dobrý čaj či kávu. Nejedná 

se jen o akci pro klub maminek, přijít 

může kterákoliv maminka či babička 

s malou ratolestí (a pokud je ratolest 

zrovna ve školce, přijďte se za námi jen 

tak podívat).

Nejspíše jste postřehli, že se městská 

knihovna přidala k akci Kabelkový ve-
letrh, který pořádá Naděje Zlín ve spo-

lupráci se Zlínským deníkem. 

Městská knihovna ve Slušovicích se 

stala sběrným místem pro kabelky, které 

byste chtěli darovat do této akce. 

Darované kabelky se budou prodávat 

ve foyer Městského divadla Zlín 27. 4. 

2015 od 16 - 19 hodin. Výtěžek z pro-

deje kabelek bude využit na nákup po-

stelí pro klienty chráněného bydlení 

a na pořízení speciálních lůžkovin pro 

klienty Domu pokojného stáří NADĚJE 

Zlín.

K darované kabelce můžete přiložit 

kontakt na sebe, po prodeji budou loso-

vány ceny pro dárce. Kontakt můžete 

přiložit do každé z kabelek, tím se šance 

na nějakou hezkou výhru zvyšuje.

Samozřejmě je jasné, že pokud se ně-

kdo do této akce zapojí, nedělá to pro 

výhru, ale proto, že chce prostě pomoci, 

pokud může. Ale berte to jako hezký 

bonus. Rozhodnutí, zda se chcete sloso-

vání zúčastnit, je jen na vás.

Neustále probíhá také sbírka pro 
Útulek pro zvířata v nouzi Zlín. Pokud 

máte doma nevyužité pelíšky, vodítka, 

obojky, potřeby, či chcete zvířátkům při-

lepšit piškoty, pamlsky nebo kvalitním 

krmivem, rádi od vás tyto věci převez-

meme a posléze dopravíme do útulku. 

Také stelivo pro kočky či staré čisté tex-

tilie (ručníky, prostěradla atd.) přijdou 

vhod. V současné době již nebereme 

matrace, těch mají v útulku dostatek.

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv za-

pojili.

Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích
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Nejbližší akcí v nové sokolovně bude 

koncert Queen revival Princess. Ten 

si můžete přijít poslechnout v sobotu 

28. března v 19 hodin. (V době vydání 

novin již akce zřejmě proběhla).

Další plánovanou akcí je Šmoulí po-
hádka, kterou odehrají hvozdenští 

ochotníci v neděli 19. dubna v 15 hodin. 

V současné době je toto představení již 

vyprodáno.

Ve čtvrtek 14. května v 19 hodin se 

uskuteční vystoupení skupiny Duo 
Jamaha. Dvojice hudebníků se dostaví 

spolu s lidovou vypravěčkou. Vstupné je 

150 Kč.

Dále se můžete těšit na divadelní 

představení Sborovna v podání Divadla 

Pavla Trávníčka – v pátek 5. června v 19 

hodin. Vstupné opět 150 Kč.

V současné době jsou v prodeji vstu-

penky na Duo Jamaha. Na Sborovnu 

vstupenky prozatím neprodáváme ani 

nerezervujeme.

Sledujte vitríny Města Slušovice či 

webové stránky www.slusovice.knihov-

na.cz/akce. Tam jsou vždy uveřejněny 

termíny počátku předprodeje a plánova-

né akce.

Těšit se můžete na následující akce:

5. 9. – řemeslný trh

10. – koncert ABBA World revival

11. – pohádka Včelí medvídci

11. – Vánoční jarmark Mikroregionu 

Slušovicko

Tento výpis není konečný. 

Pokud nechcete, aby vám nějaká zají-

mavá akce pořádaná Městem Slušovice 

unikla, nahlaste svůj email v knihovně 

(knihovna.slusovice@cmail.cz) - do před- 

mětu zprávy uveďte Oznamky. 

Od té chvíle vám do emailové schrán-

ky budou přicházet oznamky na akce.

Za kulturní komisi města 

Jana Kapustová

Moji milí věrní čtenáři,

není to tak dlouho, kdy jste se mnou 

sdíleli mé předvánoční rozjímání a už jsme 

plnýma nohama v dalším ročním období. 

A přestože ta právě uplynulá zima nepat-

řila k těm typicky ladovským a návrat jara 

jsme nevyhlíželi tak toužebně jako jindy 

za třeskutých mrazů, věřím, že všichni už 

jste v tuto dobu jarně naladěni a přemýš-

líte nad velikonoční výzdobou, jídelníč-

kem, koledováním a těšíte se na krásné 

prožívání nejvýznamnějších křesťanských 

svátků. Přesto mi dovolte malý odskok 

o pár týdnů zpět a malou vzpomínku 

na naši v průběhu školního roku největší 

školkovou akci, kterou je náš tradiční vel-

ký karneval ve sportovní hale. Letos se 

nesl v námořnickém duchu a užily si jej 

nejen děti, ale i my - velké holky ze školky. 

Dobře víme, že jedním z nejúčinnějších 

nástrojů při působení na děti je pochvala 

a ocenění jejich výkonů, snažení, pokroků 

v rozvoji nebo momentů, které vás chyt-

nou za srdíčko, protože od těch malých 

capartů takové postoje či moudra prostě 

nečekáte. Ale nejen děti na pochvalu če-

kají. A i když vím, že i dospěláky je třeba 

za jejich dobře odvedenou práci chválit 

a oceňovat, a sama tyto motivační pro-

středky používám, jejich plný dosah jsem 

si uvědomila právě při našem karnevalu. 

Potlesk návštěvníků, který doprovázel na-

še tradiční úvodní vystoupení, mě i ostat-

ní paní učitelky nesmírně potěšil a vyslal 

tím signál, že rodiče naši snahu i její výsle-

dek ocenili, a pro mě osobně to byl v po-

slední době jeden z nejhezčích momentů 

v mé práci. Když napřímo zažijete 

na vlastní kůži ten báječný pocit, že vaše 

snažení má smysl (protože jinak výsledky 

naší práce nejsou snadno měřitelné a mů-

žete je vyvozovat jen ze zpětných vazeb), 

pak taková spontánní reakce neskutečně 

potěší. Děkuju všem karnevalovým ná-

vštěvníkům za pozitivní kousek zpětné 

vazby. A když už jsem zabrousila do ra-

nečku pochval, dovolte mi ještě jedno 

ocenění spojené s poděkováním. Patří 

jedné nádherné, neskutečně nesobecké 

osůbce, která náš školkový tým opustila 

v závěru roku, a teď už si užívá zaslouže-

ného důchodu. Se školkou byla spjatá 

několik desítek let a vždycky jsme se na ni 

mohli stoprocentně spolehnout, pracovi-

tá, vstřícná, empatická, ochotná. Říká se, 

že každý je nahraditelný a v jistém slova 

smyslu je to pravda. Ale některé věci na-

hradit nelze. Naše Radečka byla takovým 

„dobrým duchem“ sluníčkové školky, jedi-

nečná ve své skromnosti, moudrosti a ži-

votní poctivosti. A duši a srdce nahradit 

prostě nejde, protože každý člověk je jedi-

nečný. Radečce Hefkové za její jedineč-

nost děkujeme a přejeme, ať se jí v dal-

ším, už „bezškolkovém“ životě daří. A kdo 

ví, možná stopa jejího působení přeskočí 

dál… Přivítali jsme u nás novou „holku“ 

do našeho kolektivu, paní Evu a věříme, 

že její úsměv, pohodovost a pracovní na-

sazení budou pro náš sluníčkový tým 

zdatnou posilou. Tak jsem se zase rozpo-

vídala a v úvodu avizovaný malý odskok 

mě zavedl od jarního povídání úplně ji-

nam, tak ještě alespoň několik slov o na-

šich nejbližších velkých akcích s jarem 

spojených. Po malé pauze se opět naše 

školka představí na velké přehlídce mateř-

ských škol Zlínský škrpálek, budeme při-

pravovat Velikonoce, akademii ke Dni ma-

tek, tvořit v keramických dílnách, navštíví-

me knihovnu a požární zbrojnici, zaplave-

me si v plaveckém kurzu, prožijeme noční 

spaní ve školce, řádění v Galaxii, hudební 

setkání s nefalšovanými černochy, zvířecí 

setkání s asistenčním pejskem, uvidíme 

divadla, pohádkově si zatancujeme, zaži-

jeme výlet na Lešnou a předškoláčci po-

byt v krásné přírodě okolí rekreačního 

střediska v Trnavě. A všechny tyto aktivity 

si užijeme ve všech podobách a promě-

nách snad nejkrásnějšího ročního období. 

Vychutnávejte si stejně jako my všechny 

krásy nejen jara, ale i běžného každoden-

ního života, a momentům, které nás při-

mějí zatajit dech, se nebraňme a pojďme 

jim naproti. Přeji vám všem krásné jaro.

 Jana Tománková

Z e   š k o l n í c h   l a v i c

Když jarní vánek čechrá stráně pak přišlo jaro. To je jisté. 
a první kvítí zavoní, Čas sněženek a fialek. 
ptačí zpěv zazní znenadání, Nebe je rázem krásně čisté 
rozkvetou větve jabloní, a z jara se nám tají dech… 

Když jarní vánek čechrá stráně pak přišlo jaro. To je jisté. 
a první kvítí zavoní, Čas sněženek a fialek. 
ptačí zpěv zazní znenadání, Nebe je rázem krásně čisté 
rozkvetou větve jabloní, a z jara se nám tají dech… 
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v ZŠ Slušovice  

  

V týdnu od 2. do 6. března 2015 pro-

běhl ve čtvrtých třídách „Barevný tý-

den“. Tento týden se žáci snažili přivolat 

jaro tím, že se všichni i s učitelkami pře-

vlékali do různých barev. Pro představu: 

pondělí bylo zelené, úterý žluté, středa 

modrá, čtvrtek červený a pátek bílo-čer-

ný. 

Děti ve skupinách plnily úkoly z jed-

notlivých předmětů formou doplňova-

ček, kvízů, vykreslování, křížovek, vy-

mýšlení příkladů apod. Na každý den si 

vždy připravily k jednotlivým barvám in-

formace, které potom zpracovaly 

na malé plakáty. Poznávaly květiny, vlaj-

ky evropských států, kreslily obrázky 

a anglicky je pojmenovávaly. Žáci se 

procvičili ve vyhledávání informací z en-

cyklopedií, klíčů a internetu, učili se 

spolupráci ve skupině, zopakovali si veš-

keré vědomosti a dozvěděli se mnoho 

nového.

 V úterý a ve středu se k nám přijeli 

podívat žáci z Veselé a Všeminy, sezná-

mili se s prostředím školy a zapojili se 

do projektu. Při práci ve skupinách si 

děti našly nové kamarády a užily si 

spousty legrace. 

Učitelky 4. tříd
foto Marek Dlabaja
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Na podzim loňského roku se žákyně 

naší školy Nikola Bochezová z 8.B 

a Renáta Ohnoutková z 9.A zapojily 

do literární soutěže na téma Utíkej, 

rychle utíkej. Práce měly být napsány 

jako fantasy, hororové či dobrodružné 

příběhy. Obě děvčata zaznamenala 

úspěch a byla pozvána na slavnostní 

vyhlašování výsledků, které proběhlo 

na SOŠ v Luhačovicích. Renáta 

Ohnoutková obdržela za svou práci 

Čestné uznání poroty, Nikola Bochezová 

získala Zvláštní cenu poroty. Práce hod-

notili známý psychiatr Jan Cimický 

a uznávaný básník Jiří Žáček, který se 

osobně celé akce v Luhačovicích zúčast-

nil. Společná fotografie bude jistě dív-

kám připomínat nejen setkání s význam-

nou osobností, ale i první literární úspě-

chy. Přejeme jim, aby i nadále v psaní 

pokračovaly.

Nejlepší řešitelky školního kola olym-

piády v českém jazyce Renáta 

Ohnoutková a Kateřina Fábriová se po-

kusily zopakovat svůj úspěch i v okres-

ním kole, které každoročně pořádá ZŠ 

Brumov-Bylnice. Kateřině Fábriové se 

i ve velké konkurenci 60 účastníků po-

dařilo obsadit 31. místo.

 Ve školním kole recitační soutěže, 

která proběhlo na 2. stupni v únoru, 

předneslo vybraný umělecký text 17 žá-

ků. Nejvíce porotu zaujali Kristýna 

Nevrlá, Lucie Škrabanová, Nikol Daňková 

a Marek Kovařík. Všichni jmenovaní re-

prezentovali naši školu v okrskovém ko-

le , které se uskutečnilo 5.3. v Městské 

knihovně v Luhačovicích. Zde se umístila 

na 2. místě žákyně 9.B Nikol Daňková, 

která bude naši školu reprezentovat 

v okresním kole recitační soutěže, jež 

proběhne 23. 3. v Napajedlích. 

Blahopřejeme a přejeme hodně dal-

ších úspěchů.

Eva Hozíková

V tomto školním roce se žáci naší školy mohli zúčastnit dvou lyžařských kurzů. 

V termínu 11. – 16. ledna proběhl tradiční kurz 7. ročníku ve středisku Zóna Snow 

Makov - Kasárna (Slovensko). Letošní novinkou byl kurz organizovaný pro žáky 4. 

a 5. ročníku, který proběhl 2. – 6. února v RS Trnava - Luhy. Oba kurzy proběhly 

za velmi dobrých sněhových podmínek a zúčastnilo se jich celkem 103 žáků (45 

sedmáků a 58 čtvrťáků a páťáků).

Velký zájem o oba kurzy nás přesvědčil o tom, že lyžování je v našem městě 

a regionu velmi oblíbený sport a pořádání lyžařských výcviků má smysl. Vést žáky 

ke zdravému životnímu stylu a sportování je i jednou z priorit našeho školního 

vzdělávacího programu. Pobyt na horách, v příjemném prostředí, v kolektivu spo-

lužáků a s dostatkem pohybu je pro žáky přínosný po všech stránkách. Nejenže je 

vede k aktivnímu trávení volného času, ale pomáhá i k formování zdravých a bez-

problémových vztahů v kolektivu. Děkujeme všem, kteří se na organizaci lyžařských 

kurzů podíleli - instruktorům, zaměstnancům lyžařských středisek a ubytovacích 

zařízení i Vám, rodičům, díky nimž se děti těchto akcí zúčastnili. Velké poděkování 

patří i Klubu rodičů při ZŠ Slušovice, který kurzy finančně podpořil. 

Marek Dlabaja

Foto D. Ledabylová

Foto M. Dlabaja
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PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 
K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ
v Mateřské škole Sluníčko 

ve Slušovicích 
pro školní rok 2015 – 2016

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko 

oznamuje termíny a informace o přijí-

mání dětí k předškolnímu vzdělávání 

ve školním roce 2015-2016.

Děti mohou být přijaty do mateřské 

školy pouze na základě žádosti zákon-

ných zástupců dítěte, jejíž nedílnou 

součástí je vyjádření pediatra. Složku  

s formulářem žádosti a podrobnými 

informacemi o přijímání dětí do ma-

teřské školy je možno si vyzvednout 

v budově MŠ na ulici Rovná v termínu 

od 7. 4. do 10. 4.2015.

Příjem žádostí o přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání opat-
řených vyjádřením dětského léka-
ře (dříve „zápis do MŠ“) proběhne 
dne 23. 4. 2015 v době od 12.00 
do 17.00 hod. v budově mateřské 
školy na ulici Rovná.

Současně se žádostí je nutno před-

ložit rodný list dítěte.

 Jana Tománková
ředitelka MŠ Sluníčko

INZERCE

Dne 6. ledna 2015 se za krásného zimního počasí vydala třída 3. A na "Tříkrálové 

koledování". Koledníci měli připraveno pásmo novoročních písní, básniček, koled 

a nechyběl ani vinš do nového roku.

Nejprve třeťáci popřáli do nového roku svým spolužákům a zaměstnancům školy, 

poté zašli na Městský úřad Slušovice. Navštívili také své mladší sourozence a kama-

rády v místních mateřských školkách. Mnozí třeťáci při té příležitosti rádi zavzpomí-

nali na časy strávené v mateřské školce. Při zpáteční cestě do školy se ještě malí ko-

ledníci zastavili podívat na betlém v místním kostele. Po obchůzce se spokojeni 

a příjemně unaveni vrátili do školy, kde je čekal zasloužený oběd.

Děkujeme všem za milé přijetí, štědrou koledu a těšíme se na shledání v příštím 

roce! :-) Anna Jandásková
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Jak za svůj dům můžete dostat při prodeji co nejvíc?
Jak můžete koupit dům nebo byt, co nejlevněji a při tom nenaletět?
Víte, jak zabezpečíte svoji nemovitost na katastru nemovitostí?
Jak můžete prodat dům bez realitní kanceláře?
Co můžete udělat, když je dům v exekuci?

Máte další dotazy, na které hledáte odpověď? Jsem realitní makléřka spo-
lečnosti RE/MAX Jana Musilová a ve Slušovicích to dobře znám, protože tu 
bydlím víc jak 30 let. Chtěla bych pro Vás, jako makléřka, udělat něco navíc. 
Proto ve spolupráci s MěÚ Slušovice otevírám bezplatnou realitní poradnu. 
Často domy a  byty jsou nejdůležitějším rodinným majetkem. Přijďte si 
o nich promluvit, dříve než se rozhodnete konat. 
Jsem tu pro Vás, každé 1. úterý v měsíci, od 14-17hod, místnost veřej-
ného internetu na MěÚ Slušovice nebo kdykoliv na telefonu 733 699 112, 
www.musilovajana.cz.

Přijďte, těším se na Vás a každý dostane malý dárek pro radost!
Jana Musilová, Vaše realitní makléřka

INZERCE

Po loňské nepřízni počasí se letos 
uskutečnil již 3. ročník lyžařských 
závodů. 16. února jsme se opět sešli 
na sjezdovce RS Trnava - Luhy, aby-
chom změřili síly v obřím slalomu. 
Letošní zima vyznavačům sjezdové-
ho lyžování zase trochu více přeje 
a bylo to vidět i na účasti a skvělé 
formě závodníků. Takže startujeme!

Lyžařský areál Trnava-Luhy přináší pro 

 

lyžaře každým rokem kvalitnější zázemí 

a pro nás, kdo máme lyžování rádi, je to 

jen a jen dobře. Vždyť máme možnost si 

kvalitně zalyžovat takříkajíc za humny 

a 6 dní v týdnu. Tak hurá na svah! Již 

od 15. hodiny se začali do areálu sjíždět 

první závodníci. Prošli registrací, dostali 

startovní číslo a vyráželi na sjezdovku, 

která byla jako vždy skvěle připravena. 

Všichni měli ještě čas prohlédnout si trať 

 

Foto D. Ledabylová

Foto M. Dlabaja



VZPOMÍNKA

Dne 30. března to bude 20. let, co 

nás navždy opustil manžel, tatínek  

a dědeček pan Jan Plšek.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s ná-

mi.

 Manželka, syn Jan, 

dcery Soňa a Mirka s rodinami
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• JUBILANTI LEDEN – BŘEZEN

Anežka Dvořáková  85 let
Františka Jakubová   94 let
Františka Oškerová   94 let
Jan Jedlička   85 let
Bedřich Plšek   80 let
Blanka Kuchovská   70 let
Marie Miková   85 let
Marie Bednaříková   80 let
Věra Manďáková   70 let
Miroslav Vlachynský   85 let
Jana Kapustová   70 let
Petr Vajdák   70 let
Miloslav Pekař   80 let
Marie Večeřová   85 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

• NAROZENÍ

Viktorie Ulrichová
Adam Šenkyřík
Viktorie Semelová
Marianna Kruťová
Zdeněk Jakuba
Natálie Sucháčková
Daniel Sucháček
Viktorie Fotterová
Jakub Foltýn
Kristýna Chovancová
Jakub Kvapil
Radim Minařík

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

• ÚMRTÍ

Ing. Helena Kratochvílová

Ivana Trunkátová

Jaroslav Petlák

Jaroslav Pilař
 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast.

• SŇATKY

Michal Novák a Marie Buchtová

Jan Grúň a Alena Klašková

Na společné cestě přejeme 

novomanželům hodně štěstí.

UPOZORNĚNÍ. V rubrice Společenská 
kronika jsou zveřejňovány významné ži-
votní události občanů Slušovic. Pokud 
nechcete tyto informace, které se Vás 
osobně týkají zveřejnit, obraťte se 
na matriku MěÚ – písemně, osobně ne-
bo telefonicky na tel. číslo 577 981 376 

nebo 577 983 344.  matrikářka

obřího slalomu a zajet si pár jízd, aby 

doladili formu. Ale již několik minut před 

čtvrtou odpolední začal moderátor 

Marcel Šimara svolávat první sjezdaře 

na start a 1. kolo mohlo začít.

Krátce po 16 hodině vyrazili mezi 

branky ti nejmenší - tedy prvňáčci. 

Od začátku bylo jasné, že jde o hodně. 

Postupně jsme se dostávali ke starším až 

nejzkušenějším a ostříleným deváťákům. 

Na všech závodnících bylo vidět, že tré-

nink určitě nepodcenili. K pádům téměř 

nedocházelo a všichni projížděli „obřák“ 

jako by to byl jeden z mnoha závodů, 

které mají v kalendáři. Kolem trati a ze-

jména v cílovém prostoru vše bedlivě 

a rozvážně sledovali jejich rodiče, praro-

diče, trenéři i fanoušci. Bylo vidět, že při 

průjezdu toho jejich favorita jim srdce 

začalo bušit o něco rychleji. Ozývalo se 

troubení trumpet i zvonění zvonců, 

a tak jsme si chvílemi připadali, jako by-

chom sledovali velké závody světového 

poháru. Atmosféra byla opravdu výbor-

ná a moderátor hlásil cíl jednoho závod-

níka za druhým. První kolo pomalu kon-

čilo a závodníci měli chvilku času na do-

plnění energie. Skvělí zaměstnanci RS 

Trnava na ně nezapomněli a teplý čaj byl 

připraven. Takže jdeme do druhého ko-

la.

Před druhým kolem atmosféra houst-

ne. Všichni vědí, že druhá jízda může být 

tou rozhodující. Povrch sjezdovky se vý-

razně mění. Ze změklého podkladu, 

který ohřívalo po celý den téměř jarní 

slunce, se stává tvrdá a ledová podlož-

ka. Jak slyšíme od hlasatele a sami i cítí-

me, výrazně se ochlazuje. Kdo využije 

těchto podmínek a ve druhém kole zaú-

točí? Startujeme druhou rundu. Hrany se 

zařezávají těsně vedle brankových tyčí 

a nasazení nám již známých závodníků 

je obrovské. Teď nebo nikdy. Cílovou 

branku nakonec vidí všichni a ze spor-

tovců i trenérů padá nervozita. Tak co, 

bude to stačit? 

Naše svižné „kompjůtry“ (tedy paní 

učitelky) již zpracovávají první výsledky. 

V cílovém prostoru stojí stupně vítězů 

a jsou připraveny blýskavé medaile a po-

háry. Konečně se opět ujímá slova 

Marcel a nejlepší závodníci nastupují 

na „bednu“. Ceremoniál má atmosféru 

světového poháru - halogeny osvětlují 

prostor, spouště fotoaparátů cvakají. 

Vrcholem je vyhlášení absolutní vítězky 

a absolutního vítěze závodů. Ale ani ti, 

kteří se tentokrát na vytoužené pódium 

nedostali, neodejdou s prázdnou. Pro 

každého je připravena sladká odměna 

a upomínkový list se jménem a startov-

ním číslem. Lyžařské závody 2015 jsou 

tedy historií. Naštěstí jen na rok. V tom 

dalším se tady, v Trnavě, opět uvidíme. 

Tak trénujte!

Díky všem, kteří na přípravě závodů 

podíleli a za rok na shledanou.

Marek Dlabaja

Foto J. Fridrich


