
Slovo starosty

Vedení města Slušovice Vám přeje pokojné velikonoční svátky 
a radostné prožití přicházejících jarních dnů.
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V posledních vydáních jsem byl skou-

pý na informace o investicích města, 

proto se zaměřím na tuto důležitou ob-

last a přidám ještě další doprovodné in-

formace, které přispějí k vyjasnění časo-

vých i jiných dalších souvislostí. 

Po několikaletých neúspěšných žádos-

tech o dotaci na rekonstrukci hřiště 

u naší základní školy rozhodlo zastupi-

telstvo o zahájení tohoto projektu z roz-

počtu města. Práce byly započaty v mi-

nulém roce a dokončeny by měly být 

na začátku června. Tato modernizace 

rozšíří možnosti využití hrací plochy 

i do období nepříznivějšího počasí a bu-

de stát necelých 7 mil. korun. Základní 

škola se ještě letos dočká výměny střešní 

krytiny na budově jídelny. 

3. ročník Hokejového turnaje 

Mikroregionu Slušovicko se usku-

tečnil v sobotu 18. března v tradič-

ním kolbišti zlínské PSG Arény. Po 

dvou letech převahy kašavských 

hokejistů si letos na zlato sáhli 

hokejisté Slušovic! Blahopřejeme!

Další investice, které byly zahájeny 

v loňském roce a jejich dokončení bude 

v letošním, jsou rekonstrukce místní ko-

munikace Cirón a přeložky komunikace 

do zahrádkářské kolonie nad Cirónem. 

Místní komunikaci Cirón jsme plánovali 

stavebně realizovat v závěru loňského 

roku, ale zastavil nás problém ve velmi 

malé hloubce uloženého rozvodu plynu, 

a tak nyní připravujeme jeho přeložku. 

Posunutí komunikace do zahrádkářské 

kolonie odstraní problém, kdy stávající 

komunikace protíná středem soukromé 

pozemky, čímž je znehodnoceno jejich 

využití. Vyřešení této historické zátěže 

bylo slibováno a připravováno 20 let. 

Finanční investice do těchto komunikací 

bude činit 3mil. korun. V nejbližších 

dnech také zahájíme výběr dodavatele 

na zajištění sesuvu místní komunikace 

Na Vyhlídce. 

Asi nejčastější dotazy od některých 

z vás jsou směřovány do rekonstrukcí 

sokolské zahrady a náměstí. Dalo se če-

kat, že příprava těchto projektů, vzhle-

dem k jejich rozsahu, nebude jednodu-

chá. Sokolská zahrada je již ve fázi vyři-

zování stavebního povolení a následo-

vat bude výběr zhotovitele. Pokud 

všechno proběhne dle našich předpokla-

dů, práce by měly začít ještě letos. U ná-

městí jsme měli problém s posunutím 

sochy sv. Jana Nepomuckého, které by 

Foto Jakub Marcoň, Horní Podřevnicko
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• Rada města Slušovice schválila žá-

dost Rallysprint klubu v AČR o povolení 

rychlostní zkoušky na cestě u rakovské-

ho kříže s cílem na komunikaci nad 

benzinou a povolení uzávěry místní ko-

munikace kolem části dostihové dráhy 

dne 8. 4. 2017 pro automobilovou sou-

těž Rallysprint Kopná. Dále schválila 

uzavření jednosměrné ulice za kostelem 

na náměstí od 8 do 18 hodin za účelem 

postavení startovní a cílové rampy.

• Rada města schválila bezplatný pro-

nájem části dostihového areálu pro SDH 

Slušovice pro účely pořádání 3. ročníku 

pohárové soutěže O pohár starosty měs-

ta Slušovice v termínu 6. 5. 2017.

• Rada města pověřila starostu k pro-

jednání odkoupení pozemků p. č. 136/1 

a p. č. 137, které jsou pod částí hřbitova 

ve Slušovicích.

• Rada města schválila smlouvu o spo-

lupráci mezi Městem Slušovice a Ing. Ja-

nem Zeťkem, Zádveřice, na základě kte-

ré město finančně podpoří vydání knih 

Kruté závětří a Alkohol je mým řemes-

lem, jejichž autorem je pan Zetěk.

• Starosta informoval radu o přípravě 

projektu opěrné zdi v ulici Vítězství, kte-

rou plánuje Ředitelství silnic Zlínského 

kraje z důvodu zajištění sesuvů na silnici. 

Součástí projektu bude propojovací 

chodník mezi koncem chodníku od ul. 

Zahradní po ul. Pod Sadem.

• Rada města schválila konání rych-

lostní zkoušky Barum Czech Zlín rally 

v sobotu 26. 8. 2017 na účelových ko-

munikacích v lokalitě nové budovy AB 

s předpokládaným časem uzávěry 

od 11:35 hod. do 0:30 hodin.

• Rada města schválila výroční zprávu 

o poskytování informací za rok 2016.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města pro:

- Římskokatolická farnost Slušovice (pro-

vozní náklady, chrámový sbor, farní ples, 

Schola Cantiamo) - 50 000 Kč

- Domov pro seniory Loučka, p. o. - 

10 000 Kč 

- Junák – český skaut, středisko Slušo-

vice, z. s. - 20 000 Kč 

- SK Slušovice - 50 000 Kč 

- DOTEK o. p. s. - 30 000 Kč 

- ONYX Zlín, o. p. s. - 3 000 Kč 

- Spolek přátel hradu Lukova - 3 000 Kč

- IZAP – Slunečnice z. ú.   - 2 000 Kč 

• Rada města doporučuje ředitelce 

MŠ Sluníčko zařadit do výběrových krité-

rií žáků mateřské školy přednostní přijetí 

dětí s trvalým pobytem ve Slušovicích. 

• Rada města schválila zaplacení star-

tovného ve výši 5 000 Kč pro hokejové 

družstvo reprezentující město při hoke-

jovém turnaji organizovaném Mikro-

regionem Slušovicko a Nadačním fon-

dem pro rozvoj a podporu Slušovic, 

který se bude konat 18. 3. 2017 na ZS 

ve Zlíně. Startovné bude uhrazeno for-

mou pronájmu ledové plochy.

• Rada města souhlasí s umístěním 

zákazové dopravní značky u vjezdu 

do areálu základní školy - zákaz vjezdu 

s dodatkovou tabulkou, že zákaz platí 

v době od 7,00 do 7,30 a od 11,30 

do 12,30 a nevztahuje se na vozidla 

s povolením školy.

• Rada města schválila příspěvek 

10 000 Kč pro obyvatele domu č. 433 

na ul. Družstevní, kteří chtějí obnovit 

výsadbu před svým domem.

Více na www.slusovice.eu.

bylo vyvoláno plánovaným posunutím 

autobusové zastávky od restaurace před 

sokolovnu. Po několika neúspěšných 

jednáních s památkáři, kteří nesouhlasili 

s posunutím sochy (důvodem je, že její 

místo je nedílnou součástí památky), 

jsme museli změnit plánovanou doku-

mentaci a vrátit zastávku do stávajícího 

místa. Je ovšem na škodu, že nebude 

odstraněn problém, kdy autobus stojící 

na zastávce omezuje výhled řidičům vy-

jíždějícím z ulice Hřbitovní. Projekt ná-

městí určitě bude stavebně realizován až 

po roce 2018 v závislosti na finančních 

možnostech města, protože v současné 

době nelze na rekonstrukci náměstí zís-

kat dotaci.

Novým projektem, který máme téměř 

připraven k realizaci, jsou energetické 

úspory v budově nízkoprahového centra 

u hřbitova. Zateplení obvodového pláš-

tě, výměna oken, dveří, výměna způso-

bu vytápění přinesou zásadní změnu 

vnitřního teplotního režimu, který je 

v současnosti závislý na přímotopném 

elektrickém vytápění jen některých částí 

této rozsáhlé budovy. Na tuto část má-

me již schválenou dotaci 2.2mil. korun. 

Doprovodnými úpravami tohoto projek-

tu budou změny v užívání prostor pro 

skautský oddíl a nově vzniklé prostory 

pro mikrojesle. Pokračování tohoto pro-

jektu je ale podmíněno nutnými změna-

mi v dotačních podmínkách pro mikro-

jesle. Začali jsme nově nazývat objekt 

víceúčelová budova, protože už v sou-

časnosti, kromě skautů a nízkoprahové-

ho centra, je využíván k novým dalším 

aktivitám - například k setkávání mami-

nek s malými dětmi. Po rekonstrukci 

sokolské zahrady se otevřou další mož-

nosti pro zkvalitnění těchto sociálně-

-společenských příležitostí, ke kterým se 

snažíme vytvářet příznivé podmínky. 

Po loňské etapě opravy chodníků 

na sídlišti Padělky budeme pokračovat 

rekonstrukcí chodníků podél panelových 

domů na ulici Dostihové a navazující 

části ulice Družstevní mezi panelovými 

domy. V současné době máme zadán 

projekt rekonstrukce chodníku podél 

obvodového zábradlí dostihové dráhy. 

Naším cílem je vyspravený povrch, který 

rozšíří možnosti pro volnočasové využití 

areálu. 

Plánujeme dále pokračovat v přípravě 

projektu cyklostezky Slušovice – Lípa. 

Ve zpracované studii se nabízejí dvě va-

rianty vedení trasy této stezky. V součas-

nosti je zadáno zpracování seznamu 

dotčených vlastníků pozemků, které ná-

sledovně plánujeme oslovit s žádostí 

o souhlas s plánovanou stavbou. Na zá-

kladě výsledku bude vybrána vhodnější 

trasa pro další stupně projektování. 

V rozpočtu města na tento rok je za-

členěna také položka na rekonstrukci 

zastřešení hasičské zbrojnice. Střecha je 

už velmi zastaralá a každý rok ji záplatu-

jeme, protože se v ní objeví defekty 

a následné zatékání do objektu. Letos 

ale poprvé byla do dotací pro hasičské 

sbory zařazena možnost dotace na re-

konstrukci hasičských zbrojnic, a tak 

zkusíme o dotaci požádat, než opravy 

začneme.

Na závěr přeji všem obyvatelům města 

Slušovice radost a novou energii s při-

cházejícím jarem. Ať všichni máme sna-

hu rozdávat dobrou náladu, která bude 

podporovat příznivější prostředí našeho 

města.

 Petr Hradecký, starosta

Poplatek za psy
Upozorňujeme občany, kteří doposud 

neuhradili poplatek za svého psa, aby 

tak neodkladně učinili. Výše poplatku 

činí za jednoho psa 300 Kč, za každé-

ho dalšího 450 Kč. Důchodci zaplatí za 

jednoho psa 100 Kč a za každého další-

ho 150 Kč.

Poplatky za odpad
Sdělujeme vám, že se vybírá popla-

tek za vývoz odpadu v letošním roce. 

Výše poplatku zůstává stejná jako 

v loňském roce 500 Kč/osoba/rok. 

Výběr poplatků bude zajišťovat paní 

Zavřelová v I. patře budovy Městského 

úřadu ve Slušovicích.

Upozorňujeme majitele rodinných 

domů a bytů, které částečně, nebo 

celé pronajímají, že podle Obecně zá-

vazné vyhlášky č. 2/2012 se poplatek 

za odvoz odpadů vztahuje i na nájem-

níky. Vlastník nemovitosti při platbě 

poplatku za odpad vyplní prohlášení, 

ve kterém uvede počet nájemníků. 
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Správkyní hřbitova ve Slušovicích se 

od letošního února stala paní Irena 

Gavendová, Slušovice, ul. Hřbitovní 

266, telefon 605 813 983.

Na správkyni hřbitova se obracejte 

především v případě zajištění pohřbí-

vání na místním hřbitově, případně 

pokud se u vás vyskytnou problémy  

s hrobovým místem či budete požado-

vat nové hrobové místo. Záležitosti 

týkající se plateb za pronájem hrobo-

vých míst nadále zůstávají k vyřizování 

u města Slušovice.

STATISTIKA – evidence 

V roce 2016 se narodilo 23 dětí

- zemřelo 23 občanů

- přistěhovalo se 52 občanů

- odstěhovalo se 65 občanů 

Celkový počet obyvatel k 1. lednu 

2017 je 2 913. 

Druhý ročník celorepublikové 
akce Ukliďme Česko se letos 
ve Slušovicích uskuteční týden 
po Velikonocích, v sobotu 22. dub-
na 2017, symbolicky na Den Země.

Společně se vyzbrojeni rukavicemi 
a pytli na odpad vydáme do okolí na-
šeho města a posbíráme to, co do pří-
rody nepatří.

Stejně jako v loňském roce zveme 
všechny organizace a malé i velké 
obyvatele Slušovic, ale nejen je, 
na procházku po našem městě a oko-
lí s konáním dobrého skutku.

Sraz všech pomocníků bude 
v sobotu 22. dubna 2017 v 9.00 
hodin na náměstí u kostela 
ve Slušovicích. K dispozici budeme 
mít malé množství ochranných ruka-
vic. Kdo má možnost, vezměte si, 
prosím, vlastní. Svoz sesbíraného od-
padu bude zajištěn Službami města 
Slušovice.

Malým poděkováním za účast a po-
moc bude kromě dobrého pocitu 
po ukončení akce občerstvení a tábo-
rák, které město Slušovice zajišťuje 
na farské zahradě.

Přijďte s námi oslavit Den Země tro-
chu netradičním způsobem!

Za Slušovjánek z.s.

Marta Hefková

 

Jménem policistů Obvodního oddělení policie Vizovice zdravím 

všechny čtenáře Slušovických novin. Dovolte mi, abych vám v tomto 

vydání Slušovických novin přiblížila problematiku kyberšikany. Z hlediska komuni-

kačních technologií se dá říci, že v současné době žijeme v internetovém světě, kdy 

šikana, stejně jako mnoho jiného, se přesunula on-line. Z tohoto důvodu jsem se 

rozhodla informovat vás o této problematice nebezpečných jevů, jejíchž hlavními 

prostředky jsou mobilní telefony, internet, sociální sítě, blogy a podobně. 

Policisté se čím dál častěji zabývají kyberšikanou. Tato se může týkat hned něko-

lika skutkových podstat trestných činů. Jedná se zejména o trestné činy jako po-

mluva, vydírání, nebezpečné vyhrožování, ale taktéž šíření pornografie, či výroba 

a jiné nakládání s dětskou pornografií. Společnou veličinou těchto případů je pří-

tomnost moderních komunikačních technologií. Tyto pachatel používá k zasílání 

urážlivých, hanlivých, zastrašujících či zesměšňujících zpráv. Dalšími projevy kyber-

šikany jsou vydírání, výroba fotografií, videozáznamů, jejich úprava a následné 

zveřejňování s cílem poškodit oběť, nebo zneužití cizího účtu či emailové adresy. 

Mezi další formy používané kyberšikany patří sexting, který spočívá v elektronic-

kém rozesíláním textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem, čímž 

dochází k poškozování oběti. Další formou kyberšikany je kybergrooming, který je 

považován za nejvíce nebezpečný. Kybergrooming označuje jednání pachatele, 

který se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť prostřednictvím komunikačních 

prostředků, jako SMS zprávy, chat, SKYPE, či prostřednictvím sociálních sítí a do-

nutit ji k osobní schůzce. Výsledkem 

schůzky pak může být sexuální zneuži-

tí oběti, fyzické mučení, vyhrožování, 

okradení nebo ublížení na zdraví. Mezi 

další formu kyberšikany patří kyberstal-

king a stalking, který spočívá ve zneu-

žívání internetu, mobilních telefonů či 

jiných informačních a komunikačních 

technologií ke stalkingu, tedy k proná-

sledování. 

Obětí kyberšikany se může stát té-

měř kdokoliv. Každému z nás se může 

přihodit, že se v určité formě staneme 

obětí kyberšikany. Dle výzkumů Gender 

Studies, o.p.s. má osobní zkušenost 

s kyberšikanou až třetina lidí do 30 let. 

Nejčastěji se s kyberšikanou setkávají 

lidé mezi 18 a 39 lety. Důležité je proto 

při používání internetu, emailu a jiných 

komunikačních prostředků dbát nutné 

opatrnosti. Především nebýt příliš dů-

věřiví, nesdělovat citlivé informace, jako osobní údaje, osobní fotografie a hesla 

k účtům. Základem všeho je mít vše tzv. pod heslem. Toto heslo by mělo být bez-

pečné a hlavně všem ostatním utajené. Policie rozhodně nedoporučuje odesílání 

intimních fotografií, u nichž hrozí pozdější zneužití. Tyto fotografie a videonahráv-

ky používají pachatelé kyberšikany k vydírání. Velmi často se tak stává mezi býva-

lými dlouholetými partnery, kteří neunesou tíhu rozchodu. V případě, že se stane-

te obětí kyberšikany, je nutné se bránit. Důležité je ponižující, urážející, výhružné 

zprávy či emaily nemazat. Mohou být následně použity jako důkazní prostředek 

proti pachateli. V některých případech postačí pouze změna telefonního čísla, 

emailové adresy, nebo ukončení nevhodné komunikace. Ne vždy je to ovšem tak 

jednoduché a v tom případě je již nutné kontaktovat policii. Oběti kyberšikany se 

dále mohou obrátit na linku bezpečí online, která je zaměřena na oběti interneto-

vé kriminality. Telefonní číslo na linku bezpečí je 116 111 a emailová adresa www.

onlinehelpline.cz. Dále je možno se obrátit na národní centrum bezpečnějšího in-

ternetu www.saferinternet.cz. A dále na linku Policie ČR 158. 

Proto ještě jednou apeluji na obezřetnost v tomto směru. Chraňte si své soukro-

mí před možnými agresory kyberšikany.

pprap. Ing. Barbora Dudová

vrchní asistent OOP Vizovice
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SDH Slušovice

VVH SDH Slušovice konaná 15. 

ledna 2017 v restauraci Přerovská 

zhodnotila práci sboru za rok 2016.

V oblasti represe je činnost sboru 

na dobré úrovni. Členové sboru absolvo-

vali 12. 3. 2016 cyklické školení pořáda-

né HZS Zlín. Začátkem dubna proběhlo 

školení strojníků XI. okrsku ve Slušovicích 

na zbrojnici. V polovině dubna členové 

SDH Jiří Fišnar ml., Marian Juřík, Marie 

Nováková a Michal Novák úspěšně ab-

solvovali kurz V-40 pro velitele JSDHO 

na HZS Zlín. Na konci dubna členové 

SDH Jiří Fišnar ml., Marian Juřík, Jakub 

Kuňák a Michal Novák úspěšně absolvo-

vali kurz S-40 pro strojníky JSDHO 

na HZS Zlín. Členové sboru Michal 

Novák, Jiří Fišnar ml., Jiří Fišnar st., 

Ladislav Fišnar, Martin Gajdošík, Jiří 

Gerych, Marian Juřík, Martin Kovář, 

Radim Loukota, Marie Nováková, Filip 

Ondráček, Daniel Slaměník, Lucie Tomšů 

tvoří JSDH města Slušovice.

V roce 2016 jednotka vyjížděla k 19 

výjezdům. 12x požár, 1x záchrana osob, 

1x hledání pohřešované osoby, 2x od-

stranění nebezpečného bodavého hmy-

zu, 1x odstranění nebezpečného stavu, 

2x dopravní nehoda. Potěšující je, že 

oproti roku 2015, kdy končil počet vý-

jezdů na čísle 25, se jejich počet snížil.

Členové pravidelně provádí údržbu 

techniky a její drobné opravy.

V oblasti prevence se členové sboru 

účastní školení preventistů. Odbornost 

Preventista III. stupně má M. Dolinová, 

odbornost Preventista II. stupně mají K. 

Jarcovják, M. Juřík, M. Kovář, J. Kuňak, 

Milan Novák a V. Staněk. Preventista 

sboru Marian Juřík publikoval v místním 

tisku. V rámci prevence se provádějí 

ukázky ve školkách, školách a na tábo-

rech.

V oblasti sportu sbor reprezentuje pět 

družstev. 

Družstvo starších žáků (D. Janků, A. 

Janků, A. Gerychová, A. Kaška, Š. Juřík, 

D. Forch, F. Grmela, K. Šišková, K. 

Manďáková, K. Dolina), vedoucím mla-

dých hasičů je Martin Kovář, kterému 

pomáhají Miroslav Horák a Marian Juřík. 

Žáci nás reprezentovali na okrskovém 

kole a na Grand Prix XI. okrsku v požár-

ním sportu – 5 soutěží, jejichž výsledky 

se sčítají.

Družstvo mužů A a B, kde nás střídavě 

reprezentují J. Kuňak, J. Pospíšil, J. Kotek, 

L. Fišnar, M. Vala, D. Frišhanz, J. 

Schovajsa, O. Krčma, D. Švub, 

P. Žákovský, J. Fišnar ml., D. Tomšů, J. 

Gerych, M. Gajdošík, M. Kovář a M. 

Horák.

V družstvu mužů nad 35 let nás střída-

vě reprezentují J. Fišnar st., M. Juřík, R. 

Jurčík, R. Loukota, S. Matůšů ml., M. 

Horák, J. Nábělek, K. Jarcovják, D. 

Slaměník, S. Čech ml., J. Jurný a E. 

Valerián.

V družstvu žen nás reprezentovaly B. 

Adamová, V. Dolinová, M. Dolinová, M. 

Škrabanová, K. Krupíková, M. Plšková, 

K. Urbanová, V. Oškerová, P. Miklová, N. 

Hradilová a L. Tomšů, která zároveň sou-

těžila i za družstvo Mužů „B“.

Družstvo mužů „A“ postoupilo z okrs-

kového kola z prvního místa do okresní-

ho kola požárního sportu, kde obsadili 

8. příčku. Ve Zlínské lize v požárním 

sportu skončili na 19. místě z 43 druž-

stev. Družstvo mužů „B“ se na okrskové 

soutěži umístilo na 5. příčce z 10 soutěž-

ních družstev. Muži nad 35 let se zúčast-

nili pouze tří soutěží, ve Slušovicích ob-

sadili 4. místo, na Hrobicích taktéž 

a stejně se umístili i v soutěži konané 

na Březové. Družstvo žen postoupilo 

z okrskového kola z druhého místa 

do okresního kola požárního sportu, kde 

naše reprezentantky zvítězily a postou-

pily do krajského kola, kde obsadily 4. 

místo z 9 družstev, 1 bod je dělil od 3. 

místa a k postupu do celorepublikového 

kola jim chyběly 3 body. Útěchou jim 

Hvozdná, zima 1969. Babička dá-

vá v kuchyni drobné peníze do skle-

ničky v kredenci. „Babi, co to děláš?“ 

ptá se vnouče. „Chlapče, blíží se sezó-

na plesů a zábav, tak chystám peníze 

pro ty, kdo budou chodit s pozvánka-

mi.“

Slušovice, zima 1972. Babička 

otevře kredenc, vytáhne spod hrnku z 

malého svazečku desetikorunu, podá 

ji vnukovi a říká: „Idu do kostela, tož 

kdyby došli s pozvánkami na ples, tak 

kup lístek.“ „Babi a proč jej kupuješ, 

když stejně nikam nepůjdeš,“ táže se 

vnuk. „To víš chlapče to už je taková 

tradice. Dělávala to moje maminka i 

její maminka, jednou to budeš dělat i 

ty. A už jenom za tu snahu, že musí 

obejít celů dědinu, zaklepat na dveře, 

pěkně pozdravit a předat pozvánku si 

tu odměnu zaslouží.“

Jak to bývalo ve Slušovicích? 

Začínalo to mikulášským večírkem, 

kdy koncem listopadu v naší ulici cho-

dila paní Maštalířová a paní Kapustová 

s pozvánkami Červeného kříže. Po 

novém roce se ve dveřích objevili pá-

nové Leo Böhm a Luďa Elšík, ti zvali na 

dělnický ples a sportovní ples. Paní 

Vitovská a pan Luďa Kapusta zvali na 

lidovecký. Poté se ukázal pan Olin 

Večeřa s paní Pšenkovou s pozváním 

na ples ČSS a nakonec to byl pan Jara 

Gogela s Olinkou Methodovou s po-

zváním na končinovou zábavu hasičů, 

která ukončovala plesovou sezonu. 

Slušovice, zima 2017. „Takže se 

aspoň objevili ti Tři králové. No aby 

nebyli sami, tak se začátkem února 

ukázali i hasiči. Tak aspoň nějaká tra-

dice pokračuje. Snad letos odměníme 

i ogary s hrkačama a řehtačkama na 

Bílů sobotu.“
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Milí přátelé, 

když jsme prožili v duchu pokání 

a snaze a sebeovládání postní dobu, 

dobře jsme se připravili na radost ze 

Vzkříšeného Pána. To je téma celé 

velikonoční doby. 

Jistě všichni dobře známe příběh 

dvou učedníků, kteří v odpoledním 

čase odcházeli z Jeruzaléma. Byli plní 

zklamání a beznaděje z toho, co se 

stalo v pátek v Jeruzalémě. Ježíš, kte-

rý svým učedníkům mluvil o Bohu ja-

ko o svém Otci, vysvětloval svým po-

sluchačům, jak získat věčný život 

a dostat se do Božího království, ten-

to Učitel je mrtev a všechny naděje se 

rozplynuly. A o tom všem spolu hovo-

řili a jistě to nebyl radostný rozhovor. 

Cestou, jakoby náhodou, se k nim 

přidává Pán jako pocestný, ale oni jej 

nepoznali. Ježíšova smrt na kříži velmi 

těžce prověřila naději všech, kteří se 

pokládali za Jeho učedníky. S Ježíšem 

o Něm mluvili v minulém čase, proto-

že věděli, že byl pohřben. I my zcela 

spontánně hovoříme o Našem Pánu 

v minulém čase. Právě tato scéna 

v písmu svatém nás upozorňuje, že 

i dnes je stále s námi a provází nás 

na naší životní cestě.

Tito učedníci věděli o Kristově přísli-

bu, že třetího dne vstane z mrtvých. 

Slyšeli také ráno, než se vydali na ces-

tu, že některé ženy viděly prázdný 

hrob a měly vidění andělů. Mohli 

oživit svou víru a naději v moc Božího 

Syna, kterého pokládali za Mesiáše. 

Sám Ježíš jim vysvětluje uplynulé tra-

gické události ve světle slov Písma 

svatého. Pozvolna a trpělivě jim na-

vrací víru a naději. Dokonce později 

konstatovali, že jim hořelo srdce, 

když k nim promlouval. 

Při lámání chleba se jim v hostinci 

dal poznat a pak náhle zmizel. Chtěl, 

aby, co s ním prožili, uchovávali 

ve své paměti a chápali vírou. Oni se 

hned vydali na cestu a vrátili se 

do Jeruzaléma. Tedy do prostoru pro-

žívané víry, ve společenství rodící se 

církve. Také i my chceme prožívat 

svou víru ve Vzkříšení našeho Pána 

spolu s ostatnímu věřícími i s těmi, 

kteří víru hledají. 

Přeji Vám všem radost z letošních 

Velikonoc a hodně duchovního užit-

ku. Ze srdce žehná 
 otec Emil

bylo, že při požárním útoku se umístily 

na 2. příčce. Ve Zlínské lize požárního 

sportu skončily na 2. místě z 19 druž-

stev. V této lize 4x zvítězily a vytvořily 

i letošní nejlepší čas soutěže, jež činil 

16,70 sek. V Jihovalašské lize nočních 

soutěží v požárním sportu skončily na 5. 

místě. Družstvo žen se ještě zúčastnilo 

dalších 44 soutěží, kde získalo 10 prv-

ních, 10 druhých a 3 třetí místa. 

Ve Zlínské lize byla v letošním roce zave-

dena disciplína – štafeta jednotlivců. 

Mezi ženami naše členka Blanka 

Adamová skončila na druhé příčce. Mezi 

muži Jaroslav Schovajsa tuto disciplínu 

vyhrál. 7. 5. 2016 sbor pořádal I. ročník 

pohárové soutěže mladých hasičů a II. 

ročník pohárové soutěže mužů a žen 

O pohár starosty města Slušovice.

Sbor má proškolených 7 rozhodčích 

požárního sportu, mezi ně patří T. 

Blažek, M. Dolinová, J. Fišnar st., J. 

Fišnar ml., K. Jarcovják, J. Kuňak a F. 

Ondráček.

V oblasti kultury SDH Slušovice pořá-

dal v únoru tradiční končinovou zábavu, 

zabezpečoval stavění máje, spolupořá-

dal lampionový průvod. Tradičně, po-

slední sobotu v dubnu, pořádal zájezd 

na hasičskou pouť na Svatý Hostýn. Sbor 

úzce spolupracuje se ZO Českého svazu 

chovatelů Slušovice a ZO Českého za-

hrádkářského svazu Slušovice. Na konci 

roku zabezpečují naši členové silvestrov-

ský ohňostroj. Úspěšně pracuje i diva-

delní kroužek pod vedením Miroslava 

Horáka.

Chtěl bych touto cestou poděkovat 

členům sboru, členům výboru, členům 

soutěžních družstev a jejich vedoucím 

za práci, kterou v uplynulém roce pro 

sbor vykonali. Dále chci poděkovat měs-

tu Slušovice za finanční a technickou 

pomoc. Sponzorům za podporu a všem 

občanům Slušovic, kteří nám jakýmkoliv 

způsobem pomohli nebo nám alespoň 

drželi palce.

Za SDH Slušovice 

starosta Milan Novák.

Dne 25. 2. 2017 se ve Slušovicích 

uskutečnila končinová zábava, na kte-

rou tradičně zvali členové SDH Slušovice. 

Děkujeme všem, kteří zábavu podpořili 

finančním příspěvkem nebo zakoupe-

ním vstupenky. Děkujeme sponzorům 

za věcné i finanční dary a všem, kteří 

svou účastí zaplnili sál sokolovny. 

Poděkování patří i těm, kteří se podíleli 

na přípravě, organizaci a uskutečnění 

končinové zábavy. 

Děkuje  Výbor SDH Slušovice

Pozvánka
V sobotu 6. května 2017 se v pro-

storách dostihového areálu ve Slušo-

vicích uskuteční další ročník pohárové 

soutěže mladých hasičů, mužů, žen 

a mužů nad 35 let O pohár starosty 

města Slušovice v požárním útoku. 

Srdečně vás na tuto akci zveme. 

SDH Slušovice

Milí spoluobčané!

Tak jsme se dočkali jara. Na rozdíl 

od vás, kteří se radujete z každého 

nového kvítku, my včelaři s obavou 

čekáme na výsledky laboratorního vy-

šetření vzorků. Ty jsme odevzdávali 

na začátku roku a laboratoř v nich bu-

de hledat odpověď na zdravotní stav 

našich včelstev. Hlavně se naši členové 

obávají nálezu spórů nebezpečné ne-

moci - moru včelího plodu. To je ne-

moc, proti které není léku a proto jedi-

ným řešením proti jejímu rozšiřování je 

spálení tohoto nemocného včelstva. 

A tak prosím, držte nám palce, ať vy-

šetření dobře dopadne a stav našich 

včelstev není zmenšován nutným pále-

ním. Ohrožena by byla nejen sklizeň 

ovoce a zeleniny, ale i snůška medu, 

o jehož blahodárném účinku přikládá-

me báseň.

Za slušovické včelaře

 Košárek Josef – Hrobice

Óda na med

Chceš-li dožít mnoha roků,

musíš denně brát medu trochu.

Život on ti nejen osladí,

sílu dá i potěší.

Med je zdravý, chutný,

v kuchyni je stále nutný!

Co ženuška připálí, 

med možná zachrání!

Není to jen sladivo,

spíše lék, či léčivo.

Včelky ty to znají,

pro sebe to ony mají.

Včelař, ten jim to jen zaměnil,

med za cukr jim vyměnil.

To lepší pro sebe si vzal,

to horší jim za to dal!

Proto mysleme na včely vděčně,

užívajíce med denně a běžně.
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Jarní měsíce jsou tradičně obdobím spojeným s pálením rostlinných materiálů ze 

zahrad, sadů a lesních porostů. V těchto měsících také narůstá počet výjezdů jed-

notek profesionálních a dobrovolných hasičů k požárům travních a lesních porostů 

nebo na místa, kde nebylo pálení ohlášeno a k požáru nedošlo. V těchto případech 

se jedná o výjezdy, které blokují naše jednotky a nesou s sebou i zbytečné finanční 

náklady.

Jen za poslední dva týdny evidují krajští hasiči 11 událostí, při kterých 

došlo k požárům travních porostů nebo k pálení klestu a dřevních  

materiálů bez ohlášení.

K tomu, aby se předešlo požárům nebo zbytečným výjezdům hasičů, stačí dodr-

žet legislativou stanovené podmínky a obecná pravidla požární bezpečnosti.

Zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů je 

mimo jiného stanoveno, že fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedochá-

zelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových 

a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně 

nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem 

zapálení. Dále fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů. 

U povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob je v § 5 odst. 2 

zákona o požární ochraně uvedeno, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby 

nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou 

povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření 

požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných 

opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchran-

nému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě 

může takovou činnost zakázat. 

Další normou, která tuto problematiku řeší, je Nařízení Zlínského kraje č.3 ze dne 

28.11. 2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době 

zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Při pálení na otevřených ohništích je nutné také respektovat ustanovení speciál-

ních právních předpisů. V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné mate-

riály neznečištěné chemickými látkami.

Mezi speciální právní předpisy lze zahrnout i zákon č. 289/1995 Sb. o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). V lesích je zakázáno kouřit, 

rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa. 

Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m 

od okraje lesa. Tyto zákazy se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hos-

podaření v lese.

Ohlašování pálení

Jak bylo uvedeno výše, zákon o požární ochraně stanovuje právnickým osobám 

a podnikajícím fyzickým osobám tzv. ohlašovací povinnost. Tato povinnost se 

v konkrétních případech vztahuje i na fyzické osoby. 

Pro splnění této povinnosti lze využít aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ na webových 

stránkách HZS Zlínského kraje (http://paleni.hzszlk.eu). Využití této aplikace profe-

sionální hasiči preferují před oznamováním pálení telefonicky, což ale tuto možnost 

nikterak nevylučuje.

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním 

a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence 

slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Samotné vyplnění ohlašovacího formuláře je velmi jednoduché a srozumitelné. 

por. Bc. Libor Netopil, tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

v Mateřské škole Sluníčko ve 

Slušovicích pro šk. rok 2017–2018

Ředitelka MŠ Sluníčko oznamuje ter-

míny a informace o přijímání dětí  

k předškolnímu vzdělávání ve školním 

roce 2017-2018.

Děti mohou být přijaty do mateřské 

školy pouze na základě žádosti zákon-

ných zástupců dítěte, jejíž nedílnou sou-

částí je vyjádření pediatra. 

Složku s formulářem žádosti a po-

drobnými informacemi o přijímání 

dětí do mateřské školy je možno si 

vyzvednout v budově MŠ na ulici 

Rovná v termínu 18. – 21. 4. 2017.

Příjem žádostí o přijetí dětí k před-

školnímu vzdělávání opatřených vy-

jádřením dětského lékaře („zápis do 

MŠ“) proběhne dne 4. 5. 2017  

v době 12.00–17.00 hod. v budově 

mateřské školy na ulici Rovná.

Současně se žádostí je nutno předložit 

rodný list dítěte.

Upozornění: § 34, odst. 1 zákona č. 

561/2004 v platném znění (Školský zá-

kon): Od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pá-

tého roku věku, do zahájení povinné 

školní docházky dítěte, je předškolní 

vzdělávání povinné.

 Jana Tománková

 ředitelka MŠ Sluníčko

STUDIO ZDRAVÉHO SPÁNKU 
nově ve Slušovicích!

Najdete nás v MB centrum u kruháče 
(1. patro).

Na prodejně máte možnost vyzkoušet a vybrat si  
z 10 typů matrací od českého výrobce MPO s do-
pravou k vám domů zdarma.
Dále nabízíme postele z masivu a čalouněné - také 
od českých výrobců + rošty do postelí od AHORN 

Doplňkový sortiment:
- bytový textil,
- spodní a noční prádlo,
- tapety, 
- kusové koberce,
- záclony a závěsy, (upravíme na míru)

Tel.: 603 147 249 (Hana Minaříková)
facebook - HM textil

po–pá 8–12 13-17  •  so 8–11

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
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Od ledna 2016 nabízí vsetínská 
Diakonie ve Vsetíně a okolí novou 
službu – je jí domácí hospic DEVĚTSIL. 
Domácí hospicová péče je určena ne-
vyléčitelně nemocným a umírajícím 
a jejich rodinám, které se rozhodly 
o svého blízkého pečovat v domácím 
prostředí. Odborný tým pracovníků 
pomůže zvládnout péči tak, aby ne-
mocný netrpěl bolestmi, aby byla za-
chována jeho důstojnost a co nejvyšší 
kvalita jeho života, aby, závěr života 
mohl strávit doma, obklopen blízkými. 

Právě rodina, která se o nemocného 
stará, často řeší strach z vlastního selhání 
v péči o umírajícího i obavy z toho, že na 
všechno zůstanou sami a neporadí si, 
když bude zle. Proto jsou pracovníci do-
mácího hospice kromě pravidelných ná-
vštěv k dispozici 7 dní v týdnu po dobu 
24 hodin na pohotovostním telefonním 
čísle a v případě potřeby kdykoli vyjedou 
do domácnosti. Pomohou také zajistit 
spolupráci s lékaři specialisty, vyřizování 
úředních záležitostí nebo zapůjčí potřeb-
né vybavení a pomůcky pro péči o ne-
mocného.

Služba domácího hospice DEVĚTSIL 
sídlí na Vsetíně, na Smetanově ulici 
1484 v 7. poschodí věžového domu, 
kontakty jsou: telefon 731 640 764 

nebo e-mail: devetsil@diakonie.cz.

Zahradní slavnost
Vážení přátelé,

dovoluji si Vám poděkovat za mimo-

řádnou přízeň a pomoc maminkám 

a dětem z Charitního domova pro matky 

s dětmi v tísni ve Zlíně, kterou nám již 

několik let prokazuje Základní škola 

ve Slušovicích prostřednictvím dětí 

v družině ZŠ, zvláště pak jejich vychova-

telek, paní Ivany Jurečkové a paní Dany 

Kovářové.

Děkuji Vám, že již po několik let mají 

klienti a jejich děti hezké dárky pod stro-

mečkem. A dovoluji si Vás již poněko-

likáté pozvat na benefiční akci Zahradní slavnost, která se koná v areálu 

charitního domova 19. 5. 2017, a kde si společně hrají a soutěží všechny děti, 

které přijdou. A je úplně jedno, jestli jsou to minulí, současní nebo budoucí obyva-

telé CHD, zda jsou to děti či vnoučata zaměstnanců nebo kamarádi a spolužáci.

Vážení rodiče, také díky Vám, kteří máte své děti v družině ZŠ ve Slušovicích, mají 

naši klienti i v průběhu roku „něco navíc“ - hračky, oděvy, lůžkoviny, ručníky, utěrky, 

drogerii.

Z dlouholeté zkušenosti s prací v CHD si mohu dovolit malé osobní hodnocení. Vím, 

že dobro, které prokazujete lidem, se kterými se pravděpodobně nikdy nesetkáte, se 

Vám mnohonásobně vrátí, většinou tehdy, kdy to nejméně čekáte.

Na závěr bych chtěla zmínit jednu nezapomenutelnou příhodu, která se stala před 

několika lety. Někdo z Vás daroval dětem do CHD na Vánoce dětský vysavač, ze kte-

rého mělo dítko u nás ubytované velkou radost. To dítě onemocnělo a přijela zá-

chranka. Jeden z pracovníků RZS poznal v bytě dětský vysavač, který o Vánocích 

darovali, a zeptal se, odkud ho děti mají. Jedno z nich pohotově odpovědělo, že ta-

kový dárek přinesl Ježíšek.

Vážení přátelé, ze srdce Vám děkuji za všechno, co jste pro maminky s dětmi 

ve Zlíně udělali, děláte a snad ještě uděláte. 
S úctou Jana Černá
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Již třetím rokem se Městská knihovna 

ve Slušovicích stává sběrným místem 

pro Kabelkový veletrh Naděje Zlín. Loni 

jste se krásně zapojili a i díky Vaší pomo-

ci se vybralo více než 100 000 Kč na po-

třebné věci. Letos bude výtěžek určen 

na nákup zahradní pergoly pro klienty 

Domu pokojného stáří Naděje Zlín. 

Co sbíráme? Kabelky, tašky, psaníčka 

v dobrém stavu, které by ještě někomu 

mohly udělat radost. 

Když budete chtít, můžete do kabelky 

vložit vzkaz pro novou majitelku či kon-

takt na sebe. Budou losovány ceny. 

Pokud na sebe necháte kontakt a bude-

te vylosováni, budete kontaktováni.

Kabelky od Vás rády převezmeme 

v půjčovní době knihovny: 

PO: 12-18 hodin, ÚT: 12-17, ČT: 9-11 

hodin, 12-17 hodin, PÁ: 9-11 hodin. 

Kabelky sbíráme do 11. dubna včetně.

 Ze všech sběrných míst budou kabel-

ky shromážděny a prodávány v Měst-

ském divadle Zlín 18. dubna od 15-18 

hodin. Můžete se tam přijít podívat 

a přispět na dobrou věc i tím, že si vybe-

rete „novou“ kabelku mezi stovkami 

kabelek, taštiček, batohů… Tato akce je 

vždy hojně navštěvovaná.

Nadále trvá také sbírka čistých textilií, 

pochoutek a potřeb (i použitých) pro 

Útulek pro zvířata v nouzi Zlín. Děkujeme, 

že na psy a kočky v útulku myslíte.

Každým rokem je do knihovny poříze-

no přibližně 1.000 nových knih. Část 

z tohoto množství jsou také dary od vás, 

za což vám ještě jednou i touto cestou 

děkujeme.

Letos pro vás máme nakoupeno pro-

zatím asi 200 nových knih. Také jsme 

obdrželi nový výměnný soubor, který 

máme vždy na jeden rok zapůjčený 

z Krajské knihovny Františka Bartoše 

ve Zlíně.

A jedna prosba směřovaná na čtená-

ře, kteří si rádi čtou knihy ve vaně: 

Prosím, pokud si již musíte číst v koupel-

ně, neprovádějte toto s našimi knihami. 

K tomuto způsobu čtení využívejte své. 

Knihy, na kterých ulpí voda, již nikdy 

nebudou v pořádku. Mrzí nás to tím ví-

ce, že se tak děje i se skoro novými kni-

hami. Také bych ráda požádala o ohle-

duplnost při zacházení s knihami – 

na určitých knihách je znát, že se na ně 

podařilo převrhnout kávu, čaj nebo že si 

někdo na něčem pochutnával, a při vra-

cení knih jsme na tuto záležitost nebyly 

z vaší strany upozorněny ani jsme na to 

v množství vracených knih nepřišly v tu 

chvíli samy. Na jednu stranu je mi nepří-

jemné apelovat takto na dospělé čtená-

ře, ale při letošní revizi knih, kdy bereme 

do ruky knihu po knize a prolistováváme 

je, zjišťujeme, že je to nutné. Jedná se 

jistě jen o pár čtenářů, ale přesto. Věřím, 

že vás ostatních se má prosba nedotkne. 

Doplňujeme pro vás knižní fond zajíma-

vými tituly a na oplátku očekáváme dob-

ré zacházení s knihami. Navíc, pokud je 

kniha zničená a budeme muset kupovat 

znovu stejné tituly, které již do knihovny 

zakoupeny byly, logicky bude zakoupe-

no méně titulů zcela nových.

A abych nekončila článek v negativ-

ním duchu, ráda bych pozvala děti 

do knihovny na různé stolní hry, které 

pro ně máme k dispozici. Tyto hry nepůj-

čujeme domů, ale děti si je mohou přijít 

zahrát do knihovny. Jsou umístěny v jed-

né z dřevěných truhel v dětském odděle-

ní. 

Také je v dětském oddělení k dispozici 

počítač, na kterém je možné si hrát hry 

na CD-ROMech, luštit různé kvízy a hla-

volamy, dívat se na encyklopedie apod. 

Tento počítač není připojený na inter-

net. K tomu slouží čtenářské počítače 

v centrální části knihovny. Pokud děti 

potřebují přístup na internet, je nutné 

mít do 15 let podepsaný souhlas jedno-

ho z rodičů, že dítě má přístup na inter-

net v knihovně povolený. Abychom měly 

kde souhlas ověřit, musí být žák regist-

rovaný v městské knihovně. Souhlas lze 

udělit rovnou na přihlášce čtenáře, nebo 

k tomu slouží zvláštní formulář, který je 

k vyzvednutí u knihovnic. Internet slouží 

prioritně k vypracovávání úkolů do ško-

ly, vyhledávání referátů apod. Není do-

volen přístup dětí na sociální sítě nebo 

hraní her na internetu. Je možné si vy-

pracovaný referát vytisknout na černo-

bílé tiskárně.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Jana Kapustová

Městská knihovna ve Slušovicích
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Město Slušovice pro Vás v letošním roce připravuje v nové 

sokolovně následující:

• 22. 4. – koncert The Backwards – Beatles revival

2,5 hodiny trvající hudebně-vizuální show se čtyřmi převle-

ky.

Po velmi úspěšném předloňském i loňském turné, které se 

neslo v znamení oslav 20 let kapely na profesionální hudební 

scéně se kapelaThe Backwards chystá na svá jarní koncertní 

vystoupení. Kapela tentokrát zavítá do 10 míst v České repub-

lice, jedním z oněch míst jsou Slušovice. 

Úspěch bandu, který je bezesporu jedním z nejlepších 

Beatles revivalů na světě odstartovalo dvojnásobné vítězství 

na prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003. 

Známými se stali také díky účinkování v hudebně - zábavných 

pořadech našich i slovenských televizí. O jejich kvalitě také 

svědčí několik hudebně - divadelních projektů, ve kterých 

ztvárnili své slavné hudební vzory na scénách Divadla Spirála 

v Praze, Nové scény v Bratislavě a Národního divadla morav-

skoslezského v Ostravě. Kromě několika turné po USA, pravi-

delného koncertování v Čechách a na Slovensku kapela také 

hrála ve Velké Británii, Polsku, Holandsku, Španělsku, Rakousku 

a dalších zemích. Kapela také koncertovala v Liverpoolu 

ve slavném Cavern clubu, kolébce Beatles. 

The Backwards nemají pouze dokonale vypracovaný zvuk, 

ale dbají také na image. Pro znalce a muzikanty je také nesmír-

ně přitažlivý fakt, že kapela pro co nejvěrnější zvuk používá 

stejnou hudební aparaturu a modely hudebních nástrojů kva-

litních značek jako Vox, Rickenbacker, Gretsch, Höfner, Ludwig 

atd. 

V rámci aktuálního Tour jaro 2017 se představí se svojí hu-

debně - vizuální show BEATLES LEGENDS, která mapuje celé 

období tvorby legendárních Beatles. Od radostných začátků 

plných osvědčených hitů období Beatlemánie přechází ve 2. 

části ke skladbám z alb Rubber Soul a Revolver. Ve 3. části di-

váci uslyší hudebně vyzrálé a na interpretaci náročné hity z alb 

Sgt. Pepper´s a Magical Mystery Tour a nakonec písně z obdo-

bí „Abbey Road“ (Let It Be, Hey Jude, Something, Here Comes 

The Sun, Ob-la-di Ob-la-da, atd.). Jsou to skladby, které The 

Beatles nikdy naživo nehráli z důvodu náročnosti jejich prove-

dení. Součástí programu je také několik kostýmových převleků. 

Strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutel-

ných hitů pro několik generací fanoušků Beatles čeká na všech-

ny návštěvníky The Backwards Tour 2017.

Uslyšíte v převážné většině hity, které zde nezazněly v roce 

2014, kdy jsme měli možnost slyšet ve Slušovicích autentický 

zvuk The Backwards poprvé.

Předprodej vstupenek v Městské knihovně ve Slušovicích. 

Vstupné 220 Kč.

Termíny turné:

13. 2. PROSTĚJOV – Městské divadlo 

9. 3. MORAVSKÉ BUDĚJOVICE – MKS Beseda

29. 3. PLZEŇ – Měšťanská beseda

5. 4. CHRUDIM – Divadlo Karla Pippicha

6. 4. LIPNÍK NAD BEČVOU – Kulturní dům Echo

12. 4. OSTRAVA – Dom kultury Akord

19. 4. PŘÍBRAM – Divadlo A. Dvořáka

20. 4. FRÝDEK - MÍSTEK – Divadlo Nová scéna Vlast

22. 4. SLUŠOVICE – nová sokolovna

17. 5. PRAHA – Městská knihovna

A NA CO JEŠTĚ SE MŮŽETE V TOMTO ROCE TĚŠIT? 

• Divadelní představení Polib tetičku aneb Nikdo není 

bez chyby – 14. 5. 2017

Vstupenky v předprodeji v městské knihovně. 

Vstupné 250 Kč.

Brilantně napsaná anglická komedie 

Autor: Simon Williams

osoby a obsazení:

Leonard: Jan Čenský

Harriet: Miroslava Pleštilová

Gus: Pavel Nový nebo Karel Vlček

Didi: Eliška Jansová nebo Hana-Marie Maroušková

Režie: Jan Novák

Překlad: Renata Menclová

Produkce: Agentura Harlekýn

Délka představení s přestávkou cca 2 hodiny 

Představení Divadla U Valšů 

Nesmělý statistik Leonard žije po rozvodu v Londýně s pu-

bertální dcerou Didi a se svým svérázným otcem Gusem. Toho 
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Z e  š k o l n í c h  l a v i c

Zcela určitě není. Už od útlého věku děti počítají cokoliv a kdekoliv. Na 1. stupni 

základní školy mají naše děti k dispozici velmi hezky ilustrované učebnice a pracovní 

sešity, které umožňují žákům snadnější porozumění počtářských úkolů. Nicméně zá-

kladní početní operace jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení je otázkou drilu 

a neustálého procvičování a zafixování základních početních úkonů. Na druhém 

stupni je pak nutné, aby žáci vstřebávali požadavky matematických osnov mnohem 

intenzivnějším studiem. Dle mých zkušeností se vztah k matematice vykrystalizuje 

na přelomu šestého a sedmého ročníku. Ne všem dětem bylo naděleno stejnou mě-

rou nadání logického myšlení a schopností analyzovat a aplikovat načerpané mate-

matické vědomosti. Žáci, kteří nemají dar logického úsudku a rychlosti, či hbitosti 

počtářských schopností a dovedností, většinou vynikají v jiných vzdělávacích oblas-

tech. Pomůckou k tomu, že dívka či chlapec, najde pozitivní vztah k matematice 

a nebude pro něho neoblíbeným předmětem, je píle, úsilí, snaha, ctižádostivost 

a pracovitost ve vyučovacích hodinách i během plnění domácích úkolů. Ona totiž 

matika na základní škole není jen o pochopení učební látky, ale hlavně o procvičová-

ní učiva. Prováděla jsem u 90 žáků osmého a devátého ročníku anonymní průzkum 

s otázkou: „Zda mají kladný nebo negativní vztah k předmětu matematiky“. Je vel-

kým potěšením, že šedesát žáků vyjádřilo pozitivní vztah k tomuto předmětu. Žáci 

devátého ročníku se nyní připravují k přijímacímu řízení na střední školy, jež je prubíř-

skou zkouškou jejich vědomostí načerpaných z jazyka českého a matematiky. Přejme 

jim, ať se jim jejich první důležitá zkouška znalostí vydaří co nejlépe. 

Během celého školního roku mají možnost žáci prověřovat svoje matematické vě-

domosti a schopnosti formou různých soutěží, kvízů a testů. Pro naši školu je velkou 

radostí, že dvě žákyně devátého ročníku Veronika Chmelařová a Barbora Pišová kva-

litně reprezentovaly naši školu v matematické olympiádě a Barbora Pišová byla úspěš-

nou řešitelkou v silné konkurenci okresního kola. Dětem je nabízena široká paleta 

matematických soutěží – Matík, olympiády, Pythagoriáda, matematický klokan. 

V letošním roce se také uskutečnil pod vedením Mgr. R. Krupičkové a Mgr. J. Šiškové 

druhý ročník soutěže o mistra osmisměrky (hledání osmi pojmů z matematiky), sudo-

ku a skládání 35 částí puzzlí. Propozice soutěže byly zveřejněny na našich webových 

stránkách. Výsledková listina je následující:

Mistrem osmisměrky se stala Skovajsová Kateřina ze 7. B; 2. m. Vyvlečková 

Veronika z 6. B; 3. – 4. m. Kališ Jan z 6. C a Fridrich Jakub ze 7. B; 5. – 6. m. Drábková 

Marie z 6. C a Rozsypálková Jolana z 6. C; 7. m. Burdová Eliška ze 7. A

Mistrem sudoku se stala Ocetková Anna ze 7. B; 2. m. Jahodová Denisa z 6. C; 3. 

m. Kučerová Kristýna z 6. C 

Mistrem ve skládání puzzlí se stala Vyvlečková Veronika z 6. B; 2. m. Červenková 

Nikola z 6. C; 3. m. Böhmová Nikola z 6. A; 4. m. Oškerová Vendula z 6. A; 5. m. Vrlová 

Michaela z 6. A; 6. m. Skovajsová Kateřina ze 7. B; 7. m. Krejčí Viktorie z 6. A;

Děkujeme všem, kteří se účastnili druhého ročníku tohoto zajímavého projektu, 

jenž byl v letošním školním roce pro velký zájem určen jen pro žáky šestého a sedmé-

ho ročníku. 

Mgr. R. Krupičková 

se marně snaží dostat do domova dů-

chodců, nikde ho nechtějí. Leonard se 

nevěnuje pouze číslům, ale tajně píše 

milostný román, aby si přivydělal. Pod 

ženským pseudonymem zašle text atrak-

tivní vydavatelce Harrietě, která vydává 

pouze díla od žen. Ta se rozhodne 

s “úspěšnou autorkou“ setkat a knihu jí 

vydat. Honorář je velice lákavý a Leonard 

musí tudíž něco příhodného vymyslet. 

Bravurně se tím rozehrává nespoutaný 

děj plný převleků, svěžího humoru i ne-

zbytného milostného motivu. 

Děti představitele hlavní role znají jako 

prince, starší generace jako doktora 

Suchého z Ordinace. Jenže Jan Čenský 

zahodil bílý plášť i královskou korunu 

a v květovaných šatech šatech a ele-

gantní šedivé paruce řádí na jevišti v té-

to bláznivé komedii. 

• Další akcí v 1. pololetí potěšíme 

hlavně děti – bude to pohádka 

Divadla Scéna Rákosníček a jeho 

rybník – 3. 6. 2017. 

Vstupné bude 50 Kč pro dospělé, 

20 Kč pro děti.

Předprodej vstupenek bude zahájen 6. 

4. Prosím, nežádejte o rezervaci vstupe-

nek před oficiálním termínem prodeje. 

Na dřívější rezervace nebude brán zřetel.

A prosíme, připravte si co nejbližší 

částku za plánovaný počet zakoupených 

vstupenek. Děkujeme za pochopení.

Informaci o termínu konání akce a za-

čátku předprodeje naleznete ve vitrí-

nách Města Slušovice (prosklené vitríny 

za kostelem a naproti městskému úřa-

du), na webových stránkách www.slu-

sovice.knihovna.cz a www.hornipodrev-

nicko.cz a také v kabelové televizi. Těm 

z Vás, kdo máte nastaveno zasílání 

oznamek na akce emailem, upozornění 

přijde do Vaší emailové schránky. Pokud 

chcete této možnosti využít také, stačí 

zaslat email na knihovna.slusovice@

cmail.cz a do předmětu napsat Oznamky. 

Jana Kapustová

(v textu o The Backwards je využito tisko-

vé zprávy Agentury September)
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Po loňské nepřízni počasí se letos 

uskutečnil již 4. ročník lyžařských závo-

dů slušovické základky. 20. února jsme 

se opět sešli na sjezdovce RS Trnava - 

Luhy, abychom změřili síly v obřím sla-

lomu. Letošní zima vyznavačům sjezdo-

vého lyžování zase přeje a bylo to vidět 

i na účasti a skvělé formě závodníků. 

Takže startujeme!

Již od 15. hodiny se začali do areálu 

sjíždět první závodníci. Prošli registrací, 

dostali startovní číslo a vyráželi na sjez-

dovku, která byla jako vždy skvěle při-

pravena. Všichni měli ještě čas prohléd-

nout si trať obřího slalomu a zajet si pár 

jízd, aby doladili formu. Ale již několik 

minut před čtvrtou odpolední začal 

moderátor Marcel Šimara svolávat sjez-

daře 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 deváťá-

kům. Na všech závodnících bylo vidět, 

že trénink 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 zejména v cílovém prostoru vše 

bedlivě a rozvážně sledovali jejich rodi-

če, prarodiče, trenéři i fanoušci. Bylo 

vidět, že při průjezdu toho jejich favori-

ta jim srdce začalo bušit o něco rychleji. 

Ozývalo se troubení trumpet i zvonění 

zvonců, a tak jsme si chvílemi připadali, 

jako bychom sledovali velké závody 

světového poháru. Atmosféra byla 

opravdu výborná a moderátor hlásil cíl 

jednoho závodníka za druhým. První 

kolo pomalu končilo a závodníci měli 

chvilku času na doplnění energie.

Jdeme do druhého kola. Atmosféra 

houstne. Všichni vědí, že druhá jízda 

může být tou rozhodující. Kdo do toho 

dá vše a ve druhém kole zaútočí? 

Startujeme druhou rundu. Hrany se za-

řezávají 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 poháry. Konečně se opět ujímá slova 

Marcel a nejlepší závodníci nastupují 

na „bednu“. Ceremoniál má výbornou 

atmosféru - halogeny osvětlují prostor, 

spouště fotoaparátů cvakají. Vrcholem 

je vyhlášení absolutní vítězky a absolut-

ního vítěze závodů. Ale ani ti, kteří se 

tentokrát na vytoužené pódium nedo-

stali, neodejdou s prázdnou. Pro každé-

ho je připravena sladká odměna a upo-

mínkový list se jménem a startovním 

číslem. Lyžařské závody 2017 jsou tedy 

historií. Naštěstí jen na rok. V tom dal-

ším se tady, v Trnavě, určitě opět uvidí-

me. Tak trénujte!

V jednotlivých kategoriích byli 

nejúspěšnější následující závodníci:

1. ročník – dívky: 1. Eliška Hajdová 

(1.A), 2. Tereza Novotná (1.A)

1. ročník – chlapci: 1. Jan Pešák 

(1.B), 2. David Jünger (1.A), Jan Divila 

(1.B)

2.-3. ročník – dívky: 1. Tereza 

Pavlová (3.A), 2. Adéla Tomšů (3.B), 3. 

Adriana Bořutová (3.B)

2.-3. ročník – chlapci: 1. Patrik 

Kruťa (3.B), Tomíš Ledabyl (2.A), 3. 

Michael Brázda (3.A)

4.-5. ročník – dívky: 1. Adéla 

Pišová (5.B), 2. Natálie Býmová (5.B), 

3. Johana Tomšů (5.B)

4.-5. ročník – chlapci: 1. Matyáš 

Divílek (5.B), 2. Ondřej Kapusta (4.A), 

3. Alexandr Vocel (5.B)

6.-7. ročník – dívky: 1. Tereza 

Kapustová (7.A), 2. Aneta Mičíková 

(7.B), 3. Lucie Richterová (7.B)

6.-7. ročník – chlapci: 1. Šimon 

Chovanec (7.A), 2. Aleš Michalík (7.B), 

3. Jakub Fridrich (7.B)

8.-9. ročník – dívky: 1. Barbora 

Pišová (9.A), 2. Věra Dlabajová (8.A), 

3. Alena Dlabajová (8.A)

8.-9. ročník – chlapci: 1. David 

Matějčný (8.A), 2. Lukáš Vinklárek 

(9.B), 3. Miroslav Šefl (9.B)

Absolutními vítězi se stali: v ka-

tegorii dívek Tereza Pavlová (3.A) 

a v kategorii chlapců Šimon 

Chovanec (7.A).

Všem vítězům blahopřejeme a přeje-

me hodně dalších, nejen lyžařských 

úspěchů.

Díky výborným lyžařským podmín-

kám mohli naši žáci letos absolvovat 

i dva lyžařské kurzy. Lyžařský kurz 7. 

ročníku se uskutečnil ve středisku ZONA 

SNOW Makov - Kasárna od 15. do 20. 

ledna 2017. Kurz pro žáky 4. a 5. roční-

ku se pak konal ve dnech 6. - 10. února 

2017 ve skiareálu Trnava - Luhy (RS 

Trnava). Celkově se těchto kurzů zú-

častnilo 116 žáků školy. 

Nejúspěšnější závodníci ve slalo-

mu:

Kategorie pokročilí - dívky:  

1. Tereza Kapustová (7.A), 2. Ivana 

Kučerová (7.B), 3. Aneta Mičíková 

(7.B)

Kategorie pokročilí - chlapci:  

1. Jakub Fridrich (7.B), 2. Aleš Michalík 

(7.B), 3. Šimon Chovanec (7.A)

Kategorie začátečníci - dívky:  

1. Karolína Řeháková (7.B), 2. 

Michaela Kašná (7.B), 3. Kateřina 

Skovajsová (7.B)

Kategorie začátečníci - chlapci: 

1. Jakub Výborný (7.A), 2. Stanislav 

Martinák (7.A), Nikolas Kocurek (7.A)

Kategorie dívky: 1. Johana Tomšů 

(5.B), 2. Natálie Býmová (5.B), 3. Lucie 

Chrastinová (5.A)

Kategorie chlapci: 1. Adam Kaška 

(5.A), 2. Jakub Vykopal (5.B), 3. Tomáš 

Němec (4.B)

Kategorie dívky - začátečníci: 1. 

Andrea Hlaváčová (5.B), 2. Anna 

Smetanová (5.B), 3. Diana Vyvlečková 

(5.B)

Kategorie chlapci - začátečníci: 

1. Šimon Juřík (5.A), 2. Vojtěch Kolář 

(4.A), 3. Radim Dronek (4.A)

Marek Dlabaja
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Oslavy masopustu proběhly v naší 

škole ve čtvrtek 23. února 2017.

Pásmo písniček a tanečků připravily 

pod vedením vychovatelek převážně 

děti prvních tříd. Vystoupení si užili jak 

pro věc zapálení učinkující, tak přihlíže-

jící děti a ty, které znaly písničky z dří-

vější doby, se k nám s radostí přidaly.

Od 13:00 hodin následoval karneval 

s různými soutěžemi. Děti, které se 

zúčastnily, byly odměněny medailí 

a sladkostmi.

Už se těšíme na veselé oslavy maso-

pustu v roce 2018. 

Vychovatelky školní družiny 

Jeden známý citát od Miroslava 

Horníčka praví: „Básník neumírá 

svým tělem, ale nezájmem čtenářů.“ 

My se však stále můžeme těšit záj- 

mem o poezii ze strany našich žáků. 

Tak jako každým rokem v tuto dobu je 

za námi opět další školní kolo recitační 

soutěže. Žáci si vždy sami či po případné 

konzultaci s vyučujícími volí básnický či 

prozaický text, který se snaží co nejlépe 

interpretovat před porotou složenou 

z učitelů českého jazyka. Letošní ročník 

se setkal s velkým zájmem zejména 

u žáků šestých a sedmých ročníků, kteří 

soutěžili v kategorii mladších žáků. Mezi 

osmáky a deváťáky zase převládali ti, 

kteří už mají zkušenosti z minulých let, 

a to nejen z kol školních, ale někteří 

i z okrskových či okresních.

Žánrové rozpětí bylo i letos velmi širo-

ké. Nejčastěji si recitátoři volili již prově-

řené texty Jiřího Žáčka, nechyběly ani 

básně Jiřího Wolkera či autora nejslav-

nějšího – Jaroslava Seiferta. Někteří žáci 

naopak příjemně překvapili výběrem 

méně známých či začínajících autorů. 

Ale protože vyhrát mohou jen někteří, 

ze všech devatenácti účastníků této sou-

těže nakonec vzešli následující vítězové: 

M. Vrlová, D. Ronzová a V. Zlámalová 

z šestého ročníku v mladší kategorii, 

žákyně osmých tříd L. Škrabanová, T. 

Šaurová a K. Nevrlá pak v kategorii star-

ších žáků. 

Vítězství ve školním kole recitační sou-

těže mohly naše žákyně obhájit v kole 

okrskovém, jež se konalo ve čtvrtek 23. 

února 2017 v Městské knihovně 

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce letos opět uspořádalo Gymnázium 

a Jazyková škola Zlín.

První únorový den se zde sešli nejúspěšnější řešitelé školního kola, aby poměřili 

své síly a v mluvnické i slohové části prokázali svou znalost českého jazyka. Naši 

školu reprezentovaly žákyně devátého ročníku – Veronika Chmelařová z 9.A 

a Michaela Esterková z 9.B. Obě dívky se pokusily navázat na svůj úspěch a obstát 

v konkurenci šedesáti pěti žáků základních škol a víceletých gymnázií z celého 

Zlínska. V této soutěži zúročí žáci nejen vědomosti získané v hodinách českého 

jazyka, ale zároveň musí prokázat i svůj cit pro mateřský jazyk a schopnost odlišit 

významové rozdíly mezi slovy a volit správné jazykové prostředky. Zejména 

Veronika Chmelařová si vedla velmi dobře – skončila na dvacátém místě a umístila 

se tak v první třetině. Oběma dívkám děkujeme za svědomitou reprezentaci naší 

školy a přejeme jim úspěch i u přijímacích zkoušek, které je zanedlouho čekají.

Eva Hozíková

Luhačovice. A tak se i stalo, postoupit 

do okresního kola, které se již tradičně 

uskuteční v DDM Matýsek v Napajedlech, 

se tentokrát podařilo Lucii Škrabanové 

z VIII. B.

Všem zúčastněným dívkám děkujeme 

za reprezentaci školy a přejeme hodně 

dalších, nejen recitačních úspěchů.

 Radim Šustek, Eva Hozíková
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V měsících prosinec a leden školního roku 2016-2017 proběhla školní kola zeměpisné olympiády. Žáci soutěží ve třech kate-

goriích, A – žáci 6. ročníku, B – žáci 7. ročníku, C – žáci 8. + 9. ročníku. Soutěž je rozdělena na tři části, práce s atlasem, úkoly 

bez atlasu a nejstarší kategorie má navíc tzv. praktickou část. 

Do okresního kola pak postupují vítězové jednotlivých katego-

rií. Soutěže se zúčastnilo 86 žáků.

VÝSLEDKY: 

Kategorie A: 1. místo: Vyoral Erik, 6. C, 2. místo: Kališ Jan, 

6. C a se stejným počtem bodů Gudzovatyy Evžen, 6. C, 3. 

místo: Holík Jan, 6. C

Kategorie B: 1. místo: se stejným počtem bodů jsou to: 

Richterová Lucie, 7. B a Chovanec Šimon, 7. A, 2. místo: 

Bednařík Adam, 7. B, 3. místo: Divoka Pavel, 7. B

Kategorie C: 1. místo: Střílka Michal, 9.B, 2. místo: 

Vinklárek Lukáš, 9. B, 3. místo: Sládek Cyril, 8. B

Další zeměpisná soutěž je Eurorebus. Všechny třídy se zapo-

jily do korespondenčních kol a věříme, že postoupíme do kraj-

ského kola do Otrokovic. 

Věra Janská 

Žákyně 7. ročníku Vendula 

Kotková reprezentovala naši školu 

v okresním kole konverzační soutě-

že v anglickém jazyce. A nevedla si 

vůbec špatně.

Soutěž se uskutečnila jako každoroč-

ně v 7. ZŠ Zlín (s rozšířenou výukou jazy-

ků). Soutěžní úkoly jsou cíleně zaměřo-

vány na oblast schopnosti pohotové 

a plynulé komunikace v angličtině, tedy 

dovednosti, která bývá pro mnoho žáků 

velkým problémem. Vendula Kotková 

soutěžila s žáky dalších škol zlínského 

okresu. V tvrdé konkurenci se umístila 

na velmi dobrém 4. místě, když na „bed-

nu“ jí scházel pouhý jeden bodík. 

Vendula si zaslouží velkou pochvalu 

za vzornou reprezentaci naší školy v ná-

ročné jazykové disciplíně. Přejeme jí 

hodně dalších úspěchů nejen v angličti-

ně.

Děkujeme paní učitelce Janě Šiškové 

za kvalitní přípravu v hodinách konver-

zace v Aj i na vlastní soutěž.

Marek Dlabaja

USPĚLI JSME S DALŠÍ PROJEKTOVOU ŽÁDOSTÍ

Inkluzivní vzdělávání neboli inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy 

(do tzv. hlavního vzdělávacího proudu), která je na to patřičně připravena. V inkluziv-

ní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich. 

V jedné třídě se tak spolu vzdělávají žáci zdravotně postižení, nadaní, děti cizinců, 

žáci jiného etnika i většinové společnosti. Na školu, která je inkluzivní, jsou ovšem 

kladeny vyšší nároky. V České republice to předpokládá radikální změnu filozofie ce-

lého školství a realizaci systémových opatření a dalších změn v legislativě. Ty proběh-

ly k 1. 9. 2016.

Vzhledem ke zvýšeným nárokům, které jsou na pedagogy naší školy kladeny, jsme 

se zapojili do projektu Inkluze v ZŠ Slušovice. Doba realizace projektu je 1. 9. 2016 

- 31. 8. 2018, celkové náklady činí 1 101 070,- Kč. Tyto jsou ze 100 % uhrazeny 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Projekt je vytvořen formou tzv. šablon. Naše škola se do něj zapojila od začátku 

školního roku 2016-2017. Obsahem jsou zejména 3 hlavní směry: proškolení peda-

gogického sboru v ob-

lasti inkluze a čtenář-

ské gramotnosti, dále 

pak z projektu budou 

pořízeny pomůcky pro 

žáky a bude řešeno je-

jich doučování. Zbylá 

část prostředků půjde 

na financování školní-

ho psychologa na naší 

základní škole.

K působení školního 

psychologa jsme při-

stoupili tak, že „pre-

vence je lepší jak haše-

ní požáru“. Školní psycholog pracuje na naší škole na poloviční úvazek, jeho činnost 

je zejména preventivní. Služeb školního psychologa mohou využít jak žáci, tak zákon-

ní zástupci. Vzdělávání pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností pedagogů 

z jiných škol se zaměří se na inkluzi (v důsledku zákonných změn od 1. 9. 2016). 

Učitelé mají možnost navštívit libovolné školy a sdílet nové zkušenosti.

Od začátku školního roku probíhá také doučování žáků ohrožených školním neú-

spěchem. Žáci se mohli přihlásit na doučování ve vybraných předmětech.

Těmito třemi hlavními směry jsme se snažili nasměrovat náš projekt Inkluze v ZŠ 

Slušovice tak, abychom vyhověli zvýšeným zákonným požadavkům a zároveň také 

nabízeli lepší služby pro žáky a jejich rodiče. Více informací o aktivitách projektu na-

leznete na našich webových stránkách www.zsslusovice.cz. 

Rostislav Šarman, ředitel školy
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• JUBILANTI

Milena Sousedíková

Jarmila Říhová

Františka Oškerová

Miloslav Pohunek

Alois Kapusta

Ing. Eva Vykysalá

Ivana Řiháková

Jaroslav Vágner

Marie Pilařová

František Matyák

Ing. Jiří Buriánek

Miroslav Musil

Zdenka Kučerová

Rostislav Martinů

Jaromír Sousedík

Eva Škapová

Stanislava Málková

Ludmila Holíková

Všem jubilantům 

srdečně blahopřejeme!

• NAROZENÍ

Veronika Sedláčková

Jindřich Janáč

Samuel Kvasnica

Matyáš Musil

Hana Elšíková

Adéla Miklášová

Sofie Minaříková

Aneta Cikrytová

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

• ÚMRTÍ

Věra Fárková

Marie Škabrahová

Zdeňka Pšenková

Marie Daňková

Vlasta Koníčková

Stanislav Matušů

Anna Srněnská

Josef Macík
 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast.

UPOZORNĚNÍ

V rubrice Společenská kronika jsou zve-
řejňovány významné životní události ob-
čanů Slušovic. Pokud nechcete tyto in-
formace, které se Vás osobně týkají zve-
řejnit, obraťte se na matriku MěÚ – pí-
semně, osobně nebo telefonicky na tel. 
číslo 577 981 376 nebo 577 983 344.

matrikářka

Již dva a půl roku ve Slušovicích úspěšně nabízí své služby Nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež, které zde provozuje organizace DOMINO cz, o.p.s. 

Tento klub je otevřený každý všední den od 12 do18 hodin a rád ve svých 

prostorech přivítá nové tváře dětí školního věku. Vstup do nízkoprahového 

zařízení je zdarma, děti zde mohou aktivně trávit svůj volný čas. K dispozici 

jsou jim deskové a stolní hry, knihy a časopisy, výtvarný materiál, prostor 

na přípravu do školy, příjemné prostředí a v případě potřeby i uši, které jsou 

připraveny vyslechnout a pomoct. 

Díky podpoře Zlínského kraje se v prů-

běhu loňského roku mohly děti zdarma 

účastnit několika pestrých zajímavých 

aktivit. Kromě výtvarných nabídek to 

bylo žonglování, bubnování na africké 

bubny a výuka první pomoci pro děti 

a mládež. Dobrý ohlas a své pravidelné 

zájemce si našly i výtvarné kroužky pro 

děti předškolního i školního věku, zná-

mé pod názvem Dovedné ruce či 

Tvořínek a také příležitostné Večerní te-

matické tvoření pro dospělé.

Také v dopoledních hodinách našly 

prostory své bohaté využití. V rámci 

Komunitního centra pro rodinu patří 

středeční dopoledne cvičení pro mamin-

ky s batolátky od jednoho roku, zvané 

Klubíčko, páteční dopoledne jsou rezer-

vována pro maminky s batolátky v ote-

vřené herně a dle domluvy nabízíme  

v určité dny také dopolední hlídání ma-

lých dětí. 

V loňském roce se uskutečnilo několik 

přednášek na zajímavá témata o výcho-

vě dětí a životě rodiny, také letos máme 

v plánu v těchto interaktivních besedách 

pokračovat. 

V době letních prázdnin nabízíme již 

několikátým rokem příměstské tábory 

pro děti od 5 let výše.

Další velkou novinkou bude rozšíření 

působnosti organizace DOMINO pro 

opravdu nejmenší uživatele. 

Díky podpoře Ministerstva práce a so-

ciálních věcí, Operačního programu 

Zaměstnanost, projektu ZŘÍZENÍ A PRO-

VOZ MIKROJESLÍ – SLUŠOVICE 1 a 2, 

reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/00

03614 a CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/00

03615 a také spolupráci Města Slušovice, 

budeme ve Slušovicích otevírat mik-

rojesle. 

Mikrojesle jsou určeny pro děti ve vě-

ku od 6 měsíců do 4 let. Podmínkou pro 

přijetí dítěte do mikrojeslí je vazba rodi-

čů na trh práce, tzn. že oba rodiče (resp. 

jiné osoby pečující o dítě ve společné 

domácnosti) splňují jedno z následují-

cích kritérií: jsou zaměstnaní, vykonávají 

podnikatelskou činnost, v případě neza-

městnanosti si zaměstnání aktivně hle-

dají (jsou vedeni v registru Úřadu práce 

jako uchazeči o zaměstnání), jsou zapo-

jeni v procesu vzdělávání (studium v pre-

zenční či kombinované formě) či rekvali-

fikace. 

O otevření přihlašovacího systému Vás 

budeme včas informovat. 

V případě bližších informací se 

obracejte na kancelář organizace 

DOMINO, tel. 734 602 177.

Rádi přivítáme v našich řadách nové 

tváře, a to ať v rámci nabídek Komu-

nitního centra pro rodinu, nebo v nízko-

prahovém zařízení pro děti a mládež.

Domino, pobočka Slušovice


