
Slušovičtí hokejisté po dramatickém závěru opět získali pohár za vítěz-

ství ve IV. hokejovém turnaji O putovní pohár mikroregionu, konaného dne 

17. 3. 2018 v PSG aréně ve Zlíně.
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SLOVO STAROSTY

Foto Petr Jaroň, Horní Podřevnicko

V podstatě od začátku kalendářního 

roku jsme s panem místostarostou zača-

li pracovat na přípravě a realizaci veřej-

ných zakázek připravených projektů. 

Některé zakázky jsme neúspěšně vypsali 

v loňském roce, ale nepodařilo se nám 

vysoutěžit dodavatele, protože stavební 

firmy neměly volnou kapacitu na další 

zakázky, jejichž realizace měla být zapo-

čata až v druhé polovině loňského roku. 

Již byla zahájena rekonstrukce chodníku 

v ul. Družstevní v okolí panelových do-

mů a poté bude následovat rekonstruk-

ce chodníku v ul. Nová, při které bude 

posunuto veřejné osvětlení od vnějšího 

obrubníku chodníku k zídkám plotu. 

Dále v současnosti již probíhá rekon-

strukce vnitřních prostor víceúčelové 

budovy u hřbitova, která po úpravách 

bude sloužit nízkoprahovému centru, 

skautům a mikrojeslím. Zprovoznění té-

to budovy bude ovlivněno také staveb-

ními pracemi prováděnými v nejbližším 

okolí, protože ještě na jaře letošního 

roku bude provedena v těsné blízkosti 

oprava hřbitovní zdi a od druhé poloviny 

dubna budou zahájeny stavební práce 

na rekonstrukci sokolské zahrady. 

Součástí tohoto projektu je oprava zpev-

něných ploch a opěrných stěn v okolí 

víceúčelové budovy. Dokončení rekon-

strukce sokolské zahrady je naplánová-

no do poloviny měsíce října. Realizována 

bude firmou Stavební mechanizace 

Otrokovice za cenu 13,5 milionu Kč. 

Tato realizace zahrnuje opravu zpevně-

ných ploch, instalaci nového veřejného 

osvětlení, terénní úpravy a novou výsad-

bu zeleně. Při stavebních pracích dojde 

k omezení průchodu touto částí města 

a nebude možné využívat sokolskou za-

hradu při akcích v sokolovně. V průběhu 

realizace ještě dojde k výběru dodavate-

le herních prvků do sokolské zahrady.

V měsíci dubnu budou také zahájeny 

práce na zajištění stability místní komu-

nikace Na Vyhlídce. Bude prodloužena 
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• Rada města schválila smlouvu o po-

skytnutí příspěvku na projektovou doku-

mentaci vč. zajištění stavebního povole-

ní na stavební akci „Silnice III/4915: 

Slušovice 1“. Předmětem této stavby je 

rekonstrukce části silnice Vítězství v lo-

kalitě nad ulicí Zahradní, kde bude okraj 

silnice zpevněn pilotovou stěnou. 

Součástí projektu bude chodník, který 

bude financovat město Slušovice ze své-

ho rozpočtu.

• Rada města schválila Smlouvu o po-

skytování a zajištění regionálních kni-

hovnických služeb v roce 2018 mezi 

Městem Slušovice a Krajskou knihovnou 

Františka Bartoše ve Zlíně. 

• Rada města schválila podání žádosti 

Hasičskému záchrannému sboru 

Zlínského kraje o dotaci na zajištění ak-

ceschopnosti výjezdové jednotky SDH 

Slušovice, která je zařazena do katego-

rie JPO II na rok 2018.

• Rada města schválila finanční dar 

panu Milanu Brázdovi jako poděkování 

za 60 bezplatných odběrů krve v hema-

tologicko-transfuzním oddělení Krajské 

nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně.

• Rada města schválila smlouvu 

na pronájem hrobového místa na hřbi-

tově ve Slušovicích dle legislativy platné 

od 1. 9. 2017.

• Rada města předběžně souhlasí 

s konáním rychlostních zkoušek Barum 

rally Zlín ve dnech 25. a 26. 8. 2018. 

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dota-

ce z rozpočtu města: 

MS Hrubá Jedla z. s.. – dotace ve výši 

5 000 Kč 

Středisko rané péče Educo Zlín – dota-

ce ve výši 5 000 Kč 

DOTEK o. p. s. Vizovice – dotace 

ve výši 30 000 

IZAP – Slunečnice z. ú. – dotace ve vý-

ši 5 000 Kč 

Junák – český skaut, středisko 

Slušovice - dotace ve výši 20 000 Kč 

Spolek přátel hradu Lukova – dotace 

ve výši 3 000 Kč

(Více na www.slusovice.cz)

stávající opěrná stěna o 30 metrů, jež 

bude zajišťovat krajnici místní komuni-

kace, která v současnosti ujíždí. Také 

tyto práce si vyžádají omezení, hlavně 

v průjezdnosti této ulice. 

Do konce školního roku bude v ku-

chyni základní školy doplněna vzducho-

technika o rekuperaci. 

V květnu a červnu proběhne rekon-

strukce zpevněných ploch a zídek před 

poštou a spořitelnou.

V letošním roce máme ještě v plánu 

opravu obvodového chodníku kolem 

dostihové dráhy. V současné době hle-

dáme nejekonomičtější variantu. Kolem 

dostihové dráhy jsou stávající zpevněné 

plochy různé kvality a někde podklado-

vé vrstvy úplně chybí. Realizace tohoto 

projektu je podmíněna také souhlasem 

vlastníků dotčených pozemků. 

V současnosti jsou řešeny zastavovací 

studie v lokalitách BI 13 (na ul. Školní) 

a BI 64 (na konci ulice Vítězství), které 

mají za úkol vyřešit rozčlenění jednotli-

vých ploch v těchto lokalitách (plochy 

pro dopravu, sítě, stavby). 

Ředitelství silnic Zlínského kraje plánu-

je stavbu opěrných stěn na komunikaci 

na ul. Vítězství v místech, kde dochází 

k sesuvu komunikace. Připojili jsme se 

k projektové přípravě z důvodu doplnění 

chodníku v této lokalitě. Současně bude 

zpracována studie na řešení chodníku 

pro chodce v lokalitě stávajícího pod-

chodu na ul. Vítězství.

Připravuje se projekt rekonstrukce 

místní komunikace Na Stráni s cílem za-

jistit stabilitu krajnic v některých částech 

komunikace a následnou výměnu povr-

chu silnice.

Závěrem přeji všem našim obča-

nům co nejhezčí nadcházející jarní 

dny pro načerpání nové energie 

po letošní chladné zimě.

Petr Hradecký

starosta

STATISTIKA
Počet občanů ČR přihlášených k trv. 

pobytu k 1. 1. 2017: 2913

v roce 2017 se narodilo 34 dětí

v r. 2017 zemřelo 21 občanů

v r. 2017 se přistěhovalo 57 občanů

v r. 2017 se odstěhovalo 51 občanů 

Celkový počet obyvatel 

ke dni 1. leden 2018:  2932

Upozorňujeme občany, kteří doposud 

neuhradili poplatek za svého psa, aby 

tak neodkladně učinili. 

Výše poplatku činí za jednoho psa 

300 Kč, za každého dalšího 450 Kč. 

Důchodci zaplatí za jednoho psa 

100 Kč a za každého dalšího 150 Kč.

 

Pro rok 2018 platí ceny vodného  

a stočného následovně:

Vodné vč. DPH 46,32 Kč/m³

Stočné vč. DPH 33,58 Kč/m³

Celkem: 79,90 Kč/m³

Sdělujeme vám, že se vybírá poplatek 

za vývoz odpadu v letošním roce. Výše 

poplatku zůstává stejná jako v loňském 

roce 500 Kč/osoba/rok. Výběr poplat-

ků bude zajišťovat paní Zavřelová v I. 

patře budovy Městského úřadu ve 

Slušovicích.

Upozorňujeme majitele rodinných do-

mů a bytů, které částečně, nebo celé 

pronajímají, že podle Obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2012 se poplatek za odvoz 

odpadů vztahuje i na nájemníky. 

Když se člověka zeptáte, co by si přál nebo co by přál svým nejbližším nebo 

i svým dětem, jen málokdo odpoví něco jiného než „ZDRAVÍ“. Zaměřme se tedy 

na ty, kteří jsou nejvíce náchylní na prostředí, ve kterém žijí, a to jsou právě děti. 

V jejich řadách se množí případy nejrůznějších alergií a astmatických problémů, 

které úzce souvisí se znečištěným vzduchem. Zkusme jim tedy pomoci a vykročme 

k eliminaci prachu, různých mikroorganismů či bakterií v místech, kde tráví pod-

statnou část svého dne. 

Na základě průzkumu trhu, doporučení a rozhovorů s místními dětskými lékaři 

jsem oslovil ředitelku MŠ Sluníčko p. Tománkovou s myšlenkou, zdali by nebylo 

vhodné do tříd zakoupit čističky vzduchu. Přístup a rychlost s jakou paní ředitelka 

reagovala na hozenou rukavici mě velmi mile překvapil. Na základě doporučení 

svých kolegů na Zlínsku a rešerší předložila Radě města řešení pro všechny třídy MŠ 

Sluníčko ve Slušovicích v celkové ceně cca 160.000 Kč. Pevně věřím, že tento počin 

bude podpořen březnovým zastupitelstvem a našim nejmenším se bude zase o tro-

chu lépe dýchat.
Ing. Jan Fenyk

Služby města Slušovice, p.o., ředitel, radní města
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ZPRÁVY  

Také letos se Městská knihovna 

ve Slušovicích stala sběrným místem pro 

Kabelkový veletrh Naděje Zlín. V loň-

ském roce i díky Vaší pomoci mohl být 

učiněn začátek pro vybudování zahradní 

pergoly pro klienty Domu pokojného 

stáří Naděje Zlín (návrh, výkopové a te-

rénní práce, stavba zpevněné plochy). 

V roce letošním by chtěla Naděje Zlín 

dostavět samotnou pergolu, aby i nepo-

hybliví klienti mohli být venku na čers-

tvém vzduchu. Pomůžete jim? Kabelky 

sbíráme do 10. dubna včetně.

Ze všech sběrných míst budou kabelky 

shromážděny a prodávány v Městském 

divadle Zlín 16. dubna od 15-18 hodin. 

Můžete se tam přijít podívat a přispět 

na dobrou věc i tím, že si vyberete „no-

vou“ 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.

A co nás v 1. pololetí čeká 

v knihovně nebo se již uskutečnilo? 

Kromě půjčování knih a zpracování 

nových knih pro naši knihovnu nás čeká

Obrovské množství besed (pro MŠ 

a ZŠ), pasování prváčků na čtenáře, 

workshopy, dopoledne pro maminky 

s dětmi, uzavřené dopoledne pro ma-

minky a dětmi pro Klub maminek 

Hvozdná…

Organizace divadelního představe-

ní Příbuzné si nevybíráme a Ševcovské 

pohádky

Revize knihovního fondu Obecní 

knihovny v Želechovicích – rukama nám 

projde přibližně 6.500 knih a neskuteč-

né množství kilogramů, jelikož knihy 

vždy musíme vyjmout z regálů, načíst 

do revizního programu, orazit revizním 

razítkem a opět vrátit do regálu. Knihy, 

které to potřebují, budou přebaleny 

a spousta knih bude z důvodu opotře-

bování vyřazena. 

Zpracování knih pro obecní knihov-

ny, o které se staráme, a také metodické 

návštěvy v těchto knihovnách

Jana Kapustová

Městská knihovna ve Slušovicích

Ať už se rozhodnete trestný 

čin oznámit či neoznámit, jsme 

připraveni Vám pomoci

Denně se v rámci kriminality mnoho 

lidí ocitne v roli oběti a jsou nuceni se 

s touto nelehkou situací poprat. Mohou 

být poškozeni nejen fyzicky či majetko-

vě, ale trestný čin u nich může způsobit 

vážnou psychickou újmu. Je na místě, aby těmto lidem byla poskytnuta pomoc 

a byli podporováni jak během celé doby vyšetřování, tak i po ní. 

S tímto posláním pracují pracovníci Probační a mediační služby, specializo-

vaní na pomoc obětem trestných činů. 

„Našim primárním cílem je, aby se oběť dověděla o svých právech, o postupech 

jednotlivých orgánů činných v trestním řízení, objasnit jí, co může žádat. Každý 

potřebuje individuální přístup. Disponujeme řadou kontaktů na odborníky a po-

máhající profese. Díky tomu může být pomoc obětem poměrně široká. Snažíme 

se pomoci znovu naleznout pevnou půdu pod nohama, která byla trestným činem 

oběti narušena. Případů, kdy i běžná krádež zanechala na oběti hluboké následky, 

známe asi všichni mnoho. Proto, pokud se Vy, či někdo jiný ve Vašem okolí stane 

obětí trestného činu, neváhejte se na nás obrátit,“ říká poradkyně jedné z 55 

poraden po celé ČR, Iveta Holomková.

Jednou z těch, kteří poradnu navštívili, je i paní V. (60 let), která se stala obětí 

krádeže. Okradl ji rodinný příbuzný, který je drogově závislý, o čemž rodina nevě-

děla. Škoda se pohybovala ve výši 45 tis. Kč. Pachatel byl za tento čin a za zane-

dbání povinné výživy své nezletilé dcery odsouzen k trestu odnětí svobody s pod-

míněným odkladem, současně mu byla uložena povinnost nahradit způsobenou 

škodu. Během jednoho roku podmíněného odsouzení pachatel nahradil poškozené 

pouhé 2 tis. Kč. Jelikož se stal dealerem drog, byl dopaden a odsouzen k trestu 

nepodmíněnému, který si v současné chvíli odpykává. Ve spolupráci s poradnou 

poškozená klientka využila svého práva na nahlížení do spisu a zjistila, že pachatel 

disponuje osobním vozidlem. Lze tedy podat návrh na prodej této movité věci 

ve prospěch uspokojení pohledávky poškozené klientky. Dále byla podána žádost 

o pomoc soudu, aby tento zjistil, zda je pachatel ve výkonu trestu pracovně zařazen 

a poškozená klientka mohla podat návrh na srážky ze mzdy. 

Jakkoliv se může zdát řešení situace zpočátku bezvýchodné, vždy zde existuje 

nějaké východisko, jak obětem trestných činů pomoci za účelem uspokojení jejich 

potřeb (podpora, poradenství, konkrétní kroky k nápravě vzniklých následků). 

Nelze stanovit všeobecný návod na řešení jednotlivých problémů, vždy záleží na in-

dividuální situaci. Právě za tímto účelem byla ve Zlíně zřízena Poradna pro oběti, 

která Vám nabízí veškeré služby a pomoc zdarma, v případě zájmu i anonymně. 

Poradna pro oběti Zlín, Vodní 1972

poradce Bc. Iveta Holomková, mob.: 725 807 099

e-mail: holomkova.pms@gmail.com, web: www.pmscr.cz



4

Výroční valná hromada SDH Slušovi-

ce, konaná 14. 1. 2018 v restauraci 

Přerovská, zhodnotila práci sboru za rok 

2017.

V oblasti represe je činnost sboru 

na dobré úrovni. Členové sboru absolvo-

vali cyklické školení pořádané 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, Lucie Tomšů, 

Miroslav Zapletal, Roman Martinisko 

tvoří JSDH města Slušovice. Velitel 

Michal Novák pro jednotku připravil 

cvičení v areálu sběrného dvora 

ve Slušovicích se zaměřením na hasební 

práce a poskytnutí první pomoci.

V roce 2017 byla jednotka vybavena 

externím defibrilátorem od fy. Lifepack 

k zajištění zdravotní bezpečnosti občanů 

Mikroregionu Slušovicka.

Jednotka vyjela celkem k 27 zása-

hům (18 požárů a 9 technických pomo-

cí). Oproti roku 2016 navýšení o 8.

Členové pravidelně provádí údržbu 

techniky a její drobné opravy.

V oblasti prevence se členové sboru 

účastní školení preventistů. Odbornost 

preventista III. stupně má jeden člen, 

odbornost preventista II. stupně má 6 

členů. Preventista sboru Marian Juřík 

publikoval v místním tisku. V dubnu sbor 

uspořádal Den první pomoci mladých 

hasičů, kterého se zúčastnilo 110 mla-

dých hasičů z 6 sborů XI. okrsku. V rám-

ci prevence se provádějí ukázky ve škol-

kách, školách a na táborech.

V oblasti sportu sbor reprezentuje 5 

družstev. 

Družstvo starších žáků vede Martin 

Kovář, kterému pomáhají Miroslav 

Horák a Marian Juřík. Žáci nás reprezen-

tovali na okrskovém kole a na Grand 

Prix XI. okrsku v požárním sportu – 5 

soutěží, jejichž výsledky se sčítají. V roce 

2017 bylo založeno družstvo přípravky 

pod vedením Miroslava Horáka, které-

mu pomáhají Adam Kaška a Šimon Juřík.

Družstvo mužů „A“ postoupilo z okrs-

kového kola z prvního místa do okresní-

ho kola požárního sportu, kde obsadili 

8. příčku. Dále se zúčastnili Zlínské ligy 

v požárním sportu a Jihovalašské ligy 

nočních soutěží a pohárových soutěží 

v rámci okrsku. Ve Zlínské lize v požár-

ním sportu skončili na 20. místě ze 40 

družstev.

Družstvo mužů „B“ se účastnilo pohá-

rových soutěží v rámci okrsku. 

Muži nad 35 let se zúčastnili pouze tří 

soutěží – ve Slušovicích, v Hrobicích 

a v Březové. Družstvo žen postoupilo 

z okrskového kola z prvního místa 

do okresního kola požárního sportu, kde 

naše reprezentantky obsadili 3. místo. 

Ve Zlínské lize požárního sportu skončily 

na 4. místě z 19 družstev. Zúčastnili se 

i Jihovalašské ligy nočních soutěží a po-

hárových soutěží v rámci okrsku. Sbor 

má proškolených 7 rozhodčích požární-

ho sportu.

V oblasti kultury SDH Slušovice po-

řádal v únoru tradiční končinovou zába-

vu, zabezpečoval stavění Máje, spolupo-

řádal 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 

POZVÁNKA
V sobotu 5. května 2018 

se v prostorách dostihového areálu 

ve Slušovicích 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.

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

SDH Slušovice dne 10. února 2018 pořádal tradiční končinovou zábavu 

v nové Sokolovně ve Slušovicích. Výbor SDH děkuje touto cestou za podporu 

této akce. Děkujeme občanům za zakoupení vstupenek nebo finanční příspěvek. 

Sponzorům děkujeme za finanční i věcné dary, městu Slušovice za pronájem soko-

lovny. Poděkování patří i těm, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a uskutečně-

ní končinové zábavy, ale hlavně všem, kteří svou účastí zaplnili sál Sokolovny 

a spolupodíleli se na zdárném průběhu této končinové zábavy.

Zvláštní poděkování patří neznámé osobě, která na tuto naši akci upozornila 

orgány finanční správy, celní správy a OSA. Jsem tomu rád, kontrola naši končinové 

zábavy nám ukázala jeden nedostatek a ověřila, že organizace této akce je v sou-

ladu se zákonnými předpisy a metodickými pokyny orgánů státní správy. 

Hlavní organizátor této akce náměstek starosty SDH Slušovice, Miroslav Horák 

uskutečnění končinové zábavy oznamuje orgánům a organizacím, ke kterým tato 

povinnost vzniká.

Sbor má podle Živnostenského zákona udělenou koncesi a živnostenské opráv-

nění potřebné pro činnost sboru. Spíše bych očekával starost o zdraví návštěvníků 

a ohlášení končinové zábavy hygieně. Všichni organizátoři, kteří přicházejí do styku 

s potravinami či pitím při obsluze hostů, prošli lékařskou prohlídkou a na jejím zá-

kladě mají vystaven potravinářský průkaz bez ohledu na to, že většina pracuje 

v oborech, kdy tento průkaz vlastní k výkonu svých povolání. Všechny akce SDH 

jsou zabezpečeny po stránce zdravotního i požárního dozoru, jak požadují předpi-

sy. Osoby provádějící tento dozor jsou proškoleny a mají osvědčení. Co se týká EET, 

na SDH se tato povinnost nevztahuje. Sbor vede účetnictví, provádí finanční uzá-

věrky a podává daňové přiznání.

Na závěr malou poznámku. Během II. světové války teroristická jednotka Josef 

měla na svědomí 92 lidských životů v Česku i na Slovensku, účastnila se mimo jiné 

honu na partyzány, vyhlazovacích akcích v prostoru Trenčianských Teplic, vypálení 

pasek Ploštiny a části obce Prlova. Její zástupce velitele, pražský rodák Kurt Werner 

Tutter, důstojník zbraní SS, u soudu údajně na svou obhajobu mimo jiné uvedl: 

„Kdyby nebylo českých udavačů, tak my ani Gestapo nemáme žádnou práci.“ V ro-

ce 1948 byl v Bratislavě odsouzen na práce v uranových dolech. V roce 1952 je 

osvobozen a v roce 1953 je československým špionem v Bavorsku.

Doufám, že ohlášení naší akce orgánům nemělo za účel zdiskreditovat náš sbor 

SDH Slušovice, ale přidat práci orgánům státní správy.

Starosta SDH Slušovice Milan Novák
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velikonoční události začínají již 

o Květné neděli, protože si připomíná-

me slavný vjezd Pána Ježíše 

do Jeruzaléma. Během nedělní boho-

služby zazní slavnostní Hosana (to je 

sláva) Synu Davidovu, to je na začátku 

mše svaté, ale také slyšíme „ukřižuj 

ho!“ při čtení zprávy o utrpení našeho 

Pána. Touto nedělí začíná tzv. Svatý 

týden. Ve středu si připomínáme 

Jidášovu zradu a ve čtvrtek se vracíme 

do večeřadla, kde Pán prožívá rozlou-

čení se svými učedníky. Právě tehdy 

ustanovil svátost eucharistie, tedy ob-

řad, který známe pod naším názvem 

mše svatá. Možná žádný z přítomných 

učedníků netušil, že následující udá-

losti vezmou rychlý spád, a to si připo-

mínáme o Velkém pátku. Je to událost 

velmi smutná a pro nejbližší Ježíšovy 

učedníky silně šokující. V sobotu je li-

turgický klid, který je ukončen večer-

ními obřady, které jsou oslavou 

Ježíšova Zmrtvýchvstání. Právě v so-

botu se do tmavého kostela vnáší ve-

likonoční svíce „Paškál“, která symbo-

licky vyjadřuje Vítězství Pána Ježíše 

nad smrtí a hříchem.

Lidé si navzájem předávají světlo 

svíce, které vyjadřuje, že život vítězí 

nad smrtí a světlo přemáhá temnotu. 

Na svíci jsou řecké písmena alfa 

a omega, to je začátek a konec řecké 

abecedy a také je tam kříž a letopo-

čet, aby se vyjádřilo, že On je Pánem 

všech věků začátek a dovršení všech 

dějin. V neděli, kdy se slaví pokračující 

události, které nezastírají překvapení 

a také nesnadné přijetí skutečností 

naší víry, protože i nejbližší Ježíšovi 

učedníci a apoštolové měli velké pro-

blémy přijat vírou, že ten jejich Učitel, 

je vlastně Boží Syn, který své poslání 

splnil, tak jak si přál jeho Otec. Víra 

Ježíšových učedníků postupně rostla 

a zrála. Tak se to děje v životě každé-

ho z nás. Objevit velikost Velikonočních 

událostí a také pochopit, že se tyto 

týkají každého z nás, je naší osobní 

cestou víry.

Přeji Vám všem radost z letošních 

Velikonoc a hodně duchovního užit-

ku. 

Ze srdce žehná
otec Emil

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Jednou z výchovně vzdělávacích priorit Základní školy ve Slušovicích je rozvoj jazy-

kových dovedností v cizích jazycích. V rámci této priority organizuje škola pro žáky 

jazykové soutěže.

V letošním školním roce vyučující anglického jazyka na 2. stupni zorganizovali  

1. ročník Olympiády v anglickém jazyce. Jedná se o konverzační soutěž, která se svým 

charakterem blíží ústní části mezinárodních jazykových zkoušek. Soutěže se zúčastni-

lo 24 žáků, obsahovala čtyři části – úvodní interview, poskytnutí základních osobních 

informací, popis obrázku bez pomoci (one-minute talk), kooperativní část s využitím 

karet – kladení otázek a tvoření odpovědí, strukturovaný dialog. Žáci soutěžili ve dvo-

jících, vyzkoušeli si svou jazykovou pohotovost, komunikační dovednost, reakci na re-

álné situace bez přípravy. Ukázali také, že umí angličtinu přirozeně používat, a proje-

vili velmi dobré jazykové znalosti a dovednosti.

Vítězové jednotlivých kategorií reprezentovali školu v okresním kole konverzační 

soutěže ve Zlíně a Slavičíně. Kategorie 7. r. - Denisa Jahodová, 8. r. – Alžběta 

Pavésková, 9. r. – Daniel Semela.

Dalším prověřením jazykových znalostí v angličtině je již tradiční soutěž Pupil of the 

Year, která se koná v březnu. Žáci si tentokrát ověřují své pokroky v lexikálně-grama-

tickém testu, čtení a poslechu s porozuměním. Nejlepších výsledků v letošním kole 

soutěže dosáhli v kategorii 6. r. – Šimon Juřík, 7. r. – Denisa Jahodová, 8. r. – Vendula 

Kotková, 9. r. – Daniel Semela.

Své komunikační dovednosti mohou také žáci rozvíjet prostřednictvím jazykově 

vzdělávacích a poznávacích zájezdů. V květnu naše škola organizuje pětidenní zájezd 

do Londýna, své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit přímo v anglických rodinách, 

kde budou ubytováni. Přihlášených je 85 žáků. Tak velký zájem svědčí o tom, že vět-

šina žáků nebere angličtinu jen jako povinný vyučovací předmět, ale v současné době 

jako nedílnou součást svého životního stylu a sebevzdělávání.

PaedDr. Jitka Bednaříková

vedoucí metodického sdružení anglického jazyka

Žák 9. ročníku David MATĚJČNÝ 

vyhrál školní kolo dějepisné olym- 

piády. 

Letošním tématem soutěže byla První 

republika aneb Československo v letech 

1918 – 1938. David tak postoupil do 

okresního kola, kde se umístil v první 

desítce, a 19. března absolvoval i krajské 

kolo dějepisné olympiády v Kroměříži. 

Výsledky z kraje nebyly v době uzávěr-

ky tohoto čísla známy.

 Jana Kořenová
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Trubka troubí, vytrubuje, Medvěd s dětmi radost mají,

s bubínkem nám oznamuje, muzikanti k tanci hrají.

masopust zas přišel k nám,

ten rej masek dobře znám.

Slovy této básničky byly zahájeny oslavy masopustu v naší škole. Děti z druhých 

tříd během dopoledních hodin vystoupily s připraveným programem pro žáky prv-

ního a druhého stupně. Samozřejmě nezapomněly s veselou písničkou ani na paní 

kuchařky. Od 13:00 hodin měly děti připraveny soutěže v hale s krátkou diskoté-

kou. Všichni zúčastnění odcházeli v dobré náladě odměněni medailí a sladkostmi, 

které nám věnoval Klub rodičů při Základní škole Slušovice.

Vychovatelky školní družiny

Lyžařský kurz žáků 7. ročníku proběhl 

ve středisku Kasárna - Javorníky, Makov 

v termínu 14.–19. ledna 2018 a zúčast-

nilo se ho 59 žáků. Celý kurz proběhl za 

příznivých klimatických i lyžařských pod-

mínek, i když před odjezdem panovalo 

téměř 2 týdny velmi teplé počasí. To se 

naštěstí v pravý čas změnilo a podmínky 

ve středisku se den ode dne zlepšovaly. 

Přispělo k tomu samozřejmě technické 

zasněžování, ale i přírůstek přírodního 

sněhu. Žáci si tak mohli vyzkoušet 

opravdu bohatou škálu lyžařských pod-

mínek – od téměř ideálně upravené 

sjezdovky a polojasného počasí až po 

mlhu, sněžení a nahrnující se „muldy“.  

I to však k tomuto sportu patří. 

Děkujeme všem, díky nimž se letošní 

kurz opět velmi vydařil. Díky patří  

i Klubu rodičů při ZŠ Slušovice za finanč-

ní podporu kurzu. 

Povětrnostní podmínky letos lyžařům 

příliš nesvědčily. Proto se nemohl usku-

tečnit plánovaný kurz žáků 1. stupně ani 

tradiční školní závody ve skiareálu 

Trnava - Luhy. Snad nám tedy příští zima 

bude více přát a dovolí nám zorganizo-

vat všechny lyžařské akce, kterých se 

pravidelně účastní velké množství našich 

žáků. Marek Dlabaja

Letos v únoru se opět sešli vyučující 

českého jazyka, aby si poslechli přednes 

žáků přihlášených do recitační soutěže. 

Také tentokrát je čekal nelehký úkol vy-

brat tři nejlepší v obou kategoriích – 

mladší žáci (6. a 7. ročník) a starší žáci 

(8. a 9. ročník). Zazněly texty prozaické 

i básnické, některé již prověřené, jiné 

dosud nepříliš známé, ale přesto vtipné 

a nápadité. Konečné pořadí bylo násle-

dující:

Mladší žáci:

1. místo: Michaela Vrlová, 7. A

2. místo: Magda Jakubová, 6. C

3. místo: Klára Trnečková, 6. C 

Starší žáci:

1. místo: Lucie Škrabanová, 9. B

2. místo: Jana Juchelková, 8. A

3. místo: Natálie Polaštíková, 9. B

Postupujícím žákyním přejeme hodně 

úspěchů v nadcházejícím okrskovém ko-

le, které se uskuteční v březnu 

v Luhačovicích.

Vítězství ve školním kole recitační sou-

těže mohly žákyně M. Vrlová, M. 

Jakubová (mladší věková kategorie) a L. 

Škrabanová, T. Šaurová (starší věková 

kategorie) obhájit v kole okrskovém, jež 

se konalo ve čtvrtek 8. března 2018 

v Městské knihovně Luhačovice. Po „tu-

hém boji“ se z lázeňského města vrací-

me s dvěma třetími místy, jež obsadily 

M. Vrlová a L. Škrabanová.

Všem zúčastněným dívkám děkujeme 

za reprezentaci školy a přejeme hodně 

dalších, nejen recitačních úspěchů.

Eva Hozíková, Radim Šustek
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V úterý 9. 1. 2018 proběhlo na sokolovně v Uherském Brodě krajské finále florba-

lového turnaje pro žáky 1. stupně.

Náš chlapecký tým si svoji účast vybojoval v okresním kole, děvčata postoupila do 

krajského finále ČEPS CUPu přímo. Bojovný výkon našich chlapců bohužel nestačil na 

semifinále, a umístili se tak na 5. - 10. místě. V dramatických bojích dívčího turnaje 

se blýskla přesnou střeleckou muškou Radka Zetíková. Snažení našeho týmu spolu se 

skvělým výkonem brankářky Nicol Sousedíkové vyústilo v zisk poháru za 3. místo.

Naši školu reprezentovali:

Chlapci: Patrik Kruťa, Filip Kůžílek, Patrik Časta, David Kratina, Patrik Grebeníček, 

Ondřej Kapusta, Lukáš Grebeníček, Radim Sojka, Ondřej Zetík a Ondřej Divila

Dívky: Radka Zetíková, Linda Kučeříková, Michaela Šeflová, Nicol Sousedíková, 

Gabriela Juříková, Aneta Zajíčková, Karolína Ševců, Natálie Kovářová, Barbora 

Jurčíková a Aneta Štěpánová

Dagmar Ledabylová

V měsících prosinci a lednu škol-

ního roku 2017-2018 proběhla 

školní kola zeměpisné olympiády. 

Soutěž je rozdělena na tři části, prá-

ce s atlasem, úkoly bez atlasu a nej-

starší kategorie má navíc tzv. praktic-

kou část. Soutěže se zúčastnilo cel-

kem 49 žáků. Do okresního kola, kte-

ré se konalo 27. února ve Zlíně, po-

stoupili vždy vítězové z každé katego-

rie. 

Za kategorii A: Petr Molek, za kate-

gorii B: Michaela Vrlová, za kategorii 

C: Michal Dolanský. Krásné třetí místo 

obsadil Petr Molek, za což mu velmi 

gratulujeme. Naši další dva soutěžící 

se umístili v druhé desítce, ale i to jsou 

pěkná umístění. 

Děkujeme všem žákům za dobrou 

reprezentaci školy a přejeme hodně 

úspěchů v další zeměpisné soutěži, 

která nás čeká v dubnu.

Marie Ulrichová

Jana Balusková

V úvodu kalendářního roku 2018 

prošla úpravami zeměpisná učebna. 

Pořízeny byly nové podlahy, lavice 

a židle do učebny, interaktivní tabule, 

učitelská katedra, skříň na mapy. 

Úpravou prošla výmalba, pořízena by-

la nová tapeta. Ve stejném období 

proběhla rekonstrukce podlah v dal-

ších třech učebnách a na chodbě 

v nové budově. Snažíme se zlepšovat 

prostředí pro naše žáky.

Rostislav Šarman

Díky vítěznému videu, které tentokrát natočili žáci 1. B, k nám v rámci projektu 

„Jeden za všechny, všichni za stůl“, již podruhé zavítali pingpongoví superhrdinové. 

Na úvod pingpongové show se v exhibici představila olympionička Iveta Vacenovská, 

která nám slavnostně předala nový stůl. Pingpongové dovednosti této mladé ženy 

obdivovaly děti s otevřenou pusou a přesvědčily se, že tento sport je o rychlosti, 

postřehu a precizní technice.

Po exhibičním utkání se do programu aktivně zapojili i žáci. Na čtyřech stanovištích 

si mohli vyzkoušet základy stolního tenisu. Ti nejodvážnější se pokusili nadělit Ivetě 

„kanára“. Přestože se to nikomu nepodařilo, děti si toto dopoledne užily.

Cílem projektu je s podporou České asociace stolního tenisu a Sazka Olympijského 

víceboje odtrhnout děti od tabletů, mobilů a televize a dostat je do tělocvičny. To se 

nám podařilo a díky panu Březíkovi jsme v únoru 2018 založili kroužek stolního teni-

su pro žáky 1.- 3. ročníku. 
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Všimli jste si někdy ve svém okolí ně-

čeho, co byste rádi změnili? A nebo jen 

chcete udělat nějakou dobrou věc, jenže 

nevíte, jak při tom postupovat? Společně 

s několika mými spolužáky mám již delší 

dobu nutkání něco dělat, nejenom ne-

činně sedět. Zároveň chceme, abychom 

byli nějakým způsobem prospěšní pro 

naše okolí, a proto jsme se rozhodli vzít 

určité věci do vlastních rukou a zapojit 

se společně s několika dalšími školami 

z Česka a ze Slovenska do mezinárodní-

ho projektu Aktiv aneb Výcvik hrdinů 

21. století. Rádi bychom si na vlastní 

kůži vyzkoušeli, jaké to je realizovat 

vlastní projekt, a právě projekt Aktiv 

nám měl v naší cestě pomoci. Jeho hlav-

ním cílem je snaha zapojit mladé lidi 

do dění ve svém okolí, jelikož většina má 

pocit, že nic nezmůžou. Avšak opak je 

pravdou.

Dne 9. února jsme s paní učitelkou 

Ledabylovou odcestovali do slovenské-

ho města Trenčína na první termín toho-

to školení, kde jsme se během tří dnů 

učili, jak máme při plánování vlastního 

projektu postupovat, jak si správně roz-

ložit čas, jak funguje zpětná vazba a če-

mu se naopak vyhnout. Ale teď k tomu 

podstatnému...

Náš projekt jsme pojmenovali 

„Veselejší jídelna“, a jak už tento název 

napovídá, naším cílem bylo zkrášlit a vy-

zdobit prostory školní jídelny, přičemž 

jsme zapojili žáky 3. - 5. ročníku. Nejenže 

tak bude jídelna mnohem více barevná, 

ale dokonce jsme tím prohloubili spolu-

práci mezi prvním a druhým stupněm 
na naší škole a pokusili se tak více rozvi-
nout kreativitu u mladších spolužáků. 
Celý náš projekt probíhal na přelomu 
měsíce února a března. V tomto časo-
vém úseku jsme navštěvovali vybrané 
ročníky 1. stupně a pomáhali žákům při 
vytváření vlastních obrázků. 

Přesně za měsíc jsme odcestovali zno-
vu, tentokrát jsme však nejeli nikam da-
leko a ubytovali jsme se ve Vizovicích 
ve středisku Revika, kde následovala 
druhá část projektu Aktiv. Ta byla spíše 
zaměřená na zpětné ohlédnutí se 
za komplikacemi, které jsme v průběhu 
naší práce řešili, a celkové zhodnocení 
projektů všech zúčastněných škol. 

Oba tyto víkendy hodnotím velice 
kladně, jelikož mi připadaly opravdu 
přínosné a jsem si jistá, že nové nabyté 
vědomosti ve svém životě ještě mnoho-
krát využiji.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
Martinu Brzkovi, Natálii Polaštíkové 
a Lucii Zemanové se kterými jsem, trou-
fám si říct, odvedla pěkný kus práce. 
Dále pak paní Ledabylové a panu 
Dlabajovi, kteří nám s realizací projektu 
moc pomohli. Všem svým spolužákům 
děkuji za podporu a pomoc, paním tříd-
ním učitelkám prvního stupně za to, že 
nám vždy vyšly vstříc, a také žákům 
prvního stupně, kteří byli nedílnou sou-
částí projektu. Obrázky se jim vážně 
povedly. Vedení školy patří poděkování 
za to, že nám akci dovolilo uskutečnit, 
a samozřejmě mentorkám, které nás 

od začátku vedly. Bez těchto lidí by se 

projekt nikdy nemohl uskutečnit.

Lucie Škrabanová (9.B)

Třetí ročník soutěže se uskutečnil během prvních lednových 

týdnů a opět byl určen pro žáky šestých a sedmých ročníků. 

V osmisměrce žáci hledali osm matematických pojmů v 64 

políčkách. V kategorii sedmých tříd si nejlépe vedla Viktorie 

Krejčí ze 7. A v čase 1:26. V šestých ročnících byla časem 

5:08 nejúspěšnější Anna Krajčová z 6. B. Mistryní sudoku 6. 

i 7. tříd, tak jako loni, se stala Veronika Vyvlečková ze 7. B 

v čase 2:50. 

Obrázek ze 48 puzzlí bez předlohy skládalo 30 žáků šestých 

a sedmých tříd. Veronice Vyvlečkové se zadařilo vytvořit 

obrázek během tří minut. Další místa náležela Anetě 

Kráčalíkové, Michaele Vrlové, Veronice Vaďurové a Daniele 

Janků. 

Nejlepší soutěžící obdrželi hodnotné ceny, které sponzoro-

val Klub rodičů při ZŠ Slušovice. Hojná účast žáků svědčila 

o tom, že děti se rády věnují ve svém volném čase i těmto 

aktivitám, jež rozvíjí jejich logické, kombinační a tvořivé 

schopnosti.  Mgr. R. Krupičková
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NOVĚ OTEVŘENÉ
OBCHODNÍ MÍSTO
Pobo ka eské poji ovny  
nám. Svobody 57 
Slu ovice 
(za kostelem budova AB)

Otevírací doba pobo ky

Po 8:00 – 16:00
Út 8:00 – 15:00
S t 8:00 – 17:00
t 10:00 – 17:00

Pá ZAV ENO

Sjednáváme tyto slu by:

✔

✔

✔

✔

ivotní a úrazové poji t ní

servis klient m

hypotéky

poji t ní vozidel

✔

✔

✔

✔

✔

cestovní poji t ní

penzijní poji t ní

P Invest – podílové fondy

P Zdraví – poji t ní pracovní 
neschopnosti

poji t ní majetku 
a odpov dnosti za kody

Kontakt:

Miroslava Gajdo ová 
nám. Svobody 57, Slu ovice 
tel.: 604 533 945, 732 901 583, 
       725 996 060, 724 163 722 
  e-mail: mgajdosova@cpoj.cz

v Mateřské škole Sluníčko ve Slušovicích 

pro školní rok 2018 - 2019

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko oznamuje termíny a in-

formace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve škol-

ním roce 2018-2019.

Děti mohou být přijaty do mateřské školy pouze na základě 

žádosti zákonných zástupců dítěte, jejíž nedílnou součástí je 

vyjádření pediatra. Složku s formulářem žádosti a podrob-

nými informacemi o přijímání dětí do mateřské školy je mož-

no si vyzvednout v budově MŠ na ulici Rovná v termínu 

od 23. 4. do 27. 4. 2018.

Příjem žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdě-

lávání opatřených vyjádřením dětského lékaře („zá-

pis do MŠ“) proběhne dne 10. 5. 2018 v době od 

12.30 do 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 zákon):

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní do-

cházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

 Jana Tománková

 ředitelka MŠ Sluníčko



I v letošním roce se uskutečnil tříkrálový pochod na Janovu horu, a to na chatu 

ASPV SK Zlín. Počasí nebylo vůbec zimní. Sluníčko svítilo, a proto přilákalo více 

účastníků. Šly dvě skupiny, jedna ze Zlína, druhá ze Slušovic. Celkem nás bylo ko-

lem 60. Přes Janův hrad se šlo sice dost po blátě, ale půvabu to neuškodilo. 

Svačinka u hradu, houpačka či chůze po lanu byla pro některé účastníky dobrým 

zpestřením. K cíli jsme došli v pravé poledne. Uvítacími písněmi jsme se obě skupi-

ny spojily a milým překvapením pro nás bylo zabijačkové občerstvení, které pro nás 

přichystali správci chaty Pavel a Pepa Pšenkovi. Nálada byla náramná. Papírové 

čepice na hlavách nám umocňovaly tříkrálovou tradici, také bylo krásné přivítání 

Hanky Poláškové a možnost popovídání si s přáteli venku před chatou, vyměnit si 

různé zkušenosti, dát si svařáček, no prostě úžasný zážitek. Domů se ani nechtělo. 

Děkujeme pořadatelům, především Pepovi Pšenkovi, rodákovi ze Slušovic, za zajiš-

tění chaty a vřelé přijetí.
Lydie Staroveská, ASPV Slušovice

UPOZORNĚNÍ

V rubrice Společenská kronika jsou 
zveřejňovány významné životní udá-
losti občanů Slušovic. 
Pokud nechcete tyto informace, které 
se Vás osobně týkají zveřejnit, obraťte 
se na matriku MěÚ – písemně, osobně 
nebo telefonicky na tel. číslo 577 981 
376 nebo 577 983 344.

SLUŠOVICKÉ NOVINY • Periodický tisk územního samosprávného celku • Čtvrtletník • REG MK ČR E 13113
Vydává Město Slušovice, nám. Svobody 25, PSČ 763 15, IČO: 00284475 • Redakční rada Mgr. Jindřich Elšík, Hana Hlaváčová 

a Jana Kapustová • Grafická úprava a zlom RENO Zlín (www.renozlin.cz) • Tisk Kodiak print • Náklad 1200 výtisků • NEPRODEJNÉ. 
Vyjádřená stanoviska v uvedených příspěvcích se nemusí shodovat s názorem redakce SN • Datum vydání 3. 4. 2018

VÝROČÍ  leden – březen 2018

Jiřina Krajčová 

Stanislav Sedláček

Františka Kučerová

Ludmila Jedličková

Ing. Mariana Buriánková

Rostislav Koutek 

Vladislav Macík

Marie Vajdáková

Jarmila Červinková

Ludmila Šimarová

Bohumila Michalíková

František Elšík

Eliška Vašková

Františka Rapantová

Všem jubilantům 

srdečně blahopřejeme!

NAROZENÍ

Ondřej Zbranek 

Felix Fotter

Tomáš Chovanec

Antonín Burša

Matěj Burša

Kristýna Trusinová

Matěj Buch

Ondřej Matušů

Denisa Šenkyříková

Nela Kögler

Marco Lambrev

Oliver Adámek

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

ÚMRTÍ

Roman Zajíček

Jaroslav Kašík

Miroslava Fojtíková

Ferdinand Matějčný

Miroslav Janota 

 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast.

matrikářka

Děkujeme touto cestou všem pří-

buzným, přátelům a známým za účast 

při posledním rozloučení s naší zemře-

lou maminkou, babičkou a prababič-

kou paní Miroslavou Fojtíkovou. 

Poděkování patří také za projevy 

soustrasti a květinové dary.

rodina Fojtíkova a Holíkova

Včelaři na výroční schůzi v březnu sta-

novili plán práce na letošní rok. Vyjádřili 

spokojenost s přírůstkem své členské 

základny. Odráží to usilovnou práci, kte-

rou vyvíjejí při propagaci významu vče-

lařství, ať přednáškovou činností, či prací ve školách. Dobrá práce je také vidět 

v jednotlivých obcích, což se projevuje finanční pomocí od příslušných obecních 

úřadů. Těm se sluší zvláště poděkovat, protože jejich pomoc je smysluplně využita 

pro rozvoj včelařství. To nyní prochází těžkým obdobím způsobeným zdravotními 

problémy, kdy situace je kontrolována Okresní veterinární správou a výsledky šet-

ření jsou pro včelaře mnohdy neradostné. Proto včelaři netrpělivě čekají na příchod 

jara, aby mohli posoudit stav včelstev a učinit závěry. Držme jim všichni palce, aby 

vše dobře dopadlo! Ve hře je úroda na zahrádkách a polích!

Antonín Ševců, člen výboru ZO ČSV Slušovice


