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SLOVO STAROSTY

Ve většině případů na tomto místě 

sděluji informace o investičních akcí 

města Slušovice, ale tentokrát bych rád 

zmínil jednu důležitou skutečnost, která 

nemá přímý dopad na občany města 

Slušovice, ale byla důležitým krokem 

v majetkové oblasti města.

V měsíci květnu se podařilo dokončit 

druhou etapu vypořádání pozemků se 

Zlínským krajem na katastru města 

Slušovice. Jednalo se ve většině případů 

o pozemky, které souvisely se silniční sítí 

ve Slušovicích. Na základě spolupráce 

s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje byl 

v obou etapách vypracován podrobný 

seznam pozemků ve vlastnictví města 

a Zlínského kraje, které byly zařazeny 

do vypořádání a vedly k bezúplatnému 

převodu mezi městem a Zlínským kra-

jem. Díky tomuto kroku město Slušovice 

nabylo do majetku pozemky pod místní 

komunikací na ul. Dlouhá v úseku 

od zdravotního střediska až po čtyř-

proudovou komunikaci, pozemek pod 

parkovišti na ul. Dlouhé před prodejna-

mi Sanytrák a MB Centrum, pozemek 

pod chodníkem vedoucí podél čtyřprou-

dové komunikace k firmě TNS Servis 

a další rozsáhlé pozemky na konci ulice 

Hřbitovní a v lokalitě u nové budovy AB 

(pod komunikací). 

Dále naší snahou bylo vyřešit také 

pozemky pod místními a účelovými ko-

munikacemi ve Slušovicích, které patří 

státu. Ve spolupráci se Státním pozem-

kovým úřadem jsme bezúplatně získali 

do majetku města některé pozemky 

na ul. Dostihové. Další významná část 

pozemků zůstává k dořešení s Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majet-

kových, u kterého jsme také požádali 

o jejich bezúplatný převod. 

Příprava cyklostezky Slušovice – 

Zádveřice (Lípa)

Jsem si vědom, že z hlediska zájmu 

významné části občanů města je nejzají-

mavějším tématem cyklostezka Slušovice 

– Zádveřice. Byla vypracována studie, 

která řeší trasování této cyklostezky 

v několika variantách. I na základě vyjá-

5. května 2018 se v dostihovém areálu ve Slušovicích konal III. ročník 

soutěže mladých hasičů XI. okrsku O pohár starosty města Slušovice v po-

žárním útoku. 

Soutěž se konala v dopoledních hodinách, zúčastnilo se jí 10 družstev starších 

žáků, 7 družstev mladších žáků a 2 družstva přípravky. Soutěž starších žáků vyhrálo 

družstvo Veselé. 2. místo obsadilo družstvo Slušovic a 3. se umístila Březová. 

Vítězem kategorie mladších žáků se stalo družstvo Veselé, 2. se umístilo družstvo 

Neubuze a 3. Březová „A“. Mezi přípravkami soutěžila Trnava a Slušovice. 

V odpoledních hodinách se konal IV. ročník soutěže O pohár starosty města 

Slušovice v požárním útoku dospělých. Soutěže se zúčastnilo 30 družstev. V kate-

gorii žen bylo první družstvo Trnavy, 2.tým Slušovic a 3. ženy z Březové. V katego-

rii mužů zvítězilo mužstvo Nevšová „A“, 2. skončilo mužstvo Valašských Příkazů 

a na 3. příčce se umístili muži ze Zádveřic. V kategorii nad 35 let zvítězily Zádveřice.

Děkuji touto cestou starostovi města Slušovice Ing. Petru Hradeckému za záštitu 

nad soutěží a také za finanční dar. Městu Slušovice náleží dík za pomoc při tech-

nickém zabezpečení soutěže.  Dokončení na str. 7
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Foto: Doplněné herní prvky na sídlišti Padělky  •  Oprava hřbitovní zdi

• Rada města schválila dodavatelem 

veřejné zakázky „Zpevněná odstavná 

plocha v areálu ZŠ Slušovice“ firmu 

Antonín Pavelka, Všemina.

• Rada města schválila změnu nájem-

ného za hřiště s umělým travnatým po-

vrchem u základní školy. Od 1. 5. 2018 

je nájemné stanoveno následovně:

- pro občany města a místní organiza-

ce ve výši 350 Kč/hodina bez osvětlení

a 450 Kč/hodina s osvětlením

- pro ostatní 500 Kč/hodina bez osvět-

lení a 600 Kč/hodina s osvětlením.

• Rada města schválila finanční dary 

jako poděkování za bezplatné odběry 

krve v hematologicko-transfuzním od-

dělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně 

panu Milanu Miškaříkovi (80 odběrů) 

a panu Milanu Kališovi (70 odběrů).

• Rada města schválila podání žádosti 

o udělení nadačního příspěvku z hasič-

ského fondu Nadace AGROFERT na ná-

kup nového vozidla Toyota Hilux + vyba-

vení, které bude určeno k prvotnímu 

zásahu předlékařské pomoci v rámci 

spolupráce se Zdravotnickou záchran-

nou službou Zlínského kraje.

• Rada města schválila zadání projek-

tové dokumentace na rozšíření parkova-

cích míst v lokalitě obytných domů  

č. p. 313 a 310 v ul. Slunečná. 

• Rada města schválila dodavatelem 

veřejné zakázky „Doplnění herních prv-

ků – dětská hřiště ve Slušovicích“ firmu 

Bonita Group Service, s. r. o., Tišnov.

• Rada města schválila dodavatelem 

veřejné zakázky „Oprava místních ko-

munikací ve Slušovicích “ firmu Správa 

a údržba silnic Zlínska, s. r. o., Zlín.

• Rada města schválila dodavatelem 

veřejné zakázky „Oprava podlahy 

ve sportovní hale u ZŠ Slušovice“ firmu 

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.. 

• Rada města schválila smlouvu o po-

skytování služeb pověřence pro ochranu 

osobních údajů mezi Městem Slušovice 

a společností SMS-služby s. r. o., Praha.

• Rada města schválila smlouvu o po-

skytnutí neinvestiční dotace mezi měs-

tem Slušovice a Zlínským krajem na pro-

jekt „Podpora nákupu prostředků na hu-

bení a monitoring lýkožrouta“. 

• Rada města schválila úhradu nákla-

dů dětského dne, který tradičně proběh-

ne poslední školní den na fotbalovém 

hřišti ve Slušovicích dne 29. 6. 2018 

ve výši 50 000 Kč.

• Rada města schválila dodavatelem 

zakázky „Automatický zavlažovací sys-

tém – fotbalové hřiště Slušovice“ firmu 

ACRIS zahrady s. r.o., Zlín.

• Rada města schválila využití v sou-

časnosti pronajímaných prostor v zá-

kladní škole sdružení DOMINO Zlín (po-

silovnu a malou tělocvičnu) pro konání 

příměstských táborů v době prázdnin.

• Rada města vzala na vědomí ozná-

mení O2 Czech Republic a. s. o plánova-

ném zrušení veřejné telefonní stanice 

u pošty.

• Rada města schválila výstavbu wor-

kautového hřiště u ZŠ Slušovice v rozsa-

hu finančních prostředků vyčleněných 

v rozpočtu města tzn. bez dotace, která 

nebyla schválena. Toto hřiště nahradí 

současné minigolfové hřiště. 

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dota-

ce z rozpočtu města: 

Římskokatolická farnost (chrámový sbor, 

ples, schola Cantiano) 50 000 Kč 

Sociální služby města Kroměříže

 5 000 Kč 

Slušovjánek, z. s 40 000 Kč

Myslivecký spolek Březina Slušovice, z.s.

 50 000 Kč

Nemocnice milosrdných bratří Vizovice  

 50 000 Kč

Společnost Podané ruce o. p. s. 

 5 000 Kč

Domov pro seniory Lukov, p. o. 

 20 000 Kč

(Více na www.slusovice.cz)

dření obcí, na jejichž katastrech je cyklo-

stezka plánována, se ukazuje jako nej-

průchodnější řešení pravobřežní trasa 

podél řeky Dřevnice. Další příprava bude 

velmi ovlivněna vyřešením následujících 

komplikací. U obcí Veselá i Zádveřice je 

trasa situována v krajních částech jejich 

katastrů a neprotíná jejich obydlenou 

část. Bez spoluúčasti těchto obcí na bu-

doucí stavbě není její realizace možná. 

Celou situaci komplikuje i celková odha-

dovaná výše stavebních nákladů, která 

je taková, že nelze uvažovat o financo-

vání z rozpočtů jednotlivých obcí bez 

dotace. V současné době není dostupný 

dotační titul, který by se na úhradě celé 

trasy výrazně podílel a podpořil by obce, 

kterých se cyklostezka dotýká okrajově. 

Přesto všechno jsem přesvědčený, že je 

důležité na přípravě této akce pokračo-

vat, protože tyto podmínky se mohou 

v budoucnu kdykoliv změnit v její pro-

spěch. Proto se v současné době snažím 

podpořit vyřešení dalšího problému, 

a to průchodu cyklostezky přes čtyř-

proudovou komunikaci mezi obcemi 

Lípa a Zádveřice. Týká se sice cyklostez-

ky Vizovice – Lípa, ale není možné uva-

žovat o ukončení cyklostezky ze Slušovic 

před čtyřproudovou komunikací bez ná-

vaznosti na obec Lípa a další trasu 

do Zlína. 

Při řešení trasy cyklostezky jsem se 

několikrát setkal s názorem, že by bylo 

nejlepší cyklostezku situovat na části 

čtyřproudové komunikace. Toto řešení 

do budoucna není možné, protože po-

kračuje projektování dálnice D49, která 

bude oproti původnímu záměru úseku 

Fryšták – Lípa ukončena kruhovým ob-

jezdem pod obcí Veselou a stávající 

čtyřproudová komunikace bude součástí 

navazujícího úseku do Lípy. V současné 

době Ředitelství silnic a dálnic projektuje 

přeměnu křižovatky čtyřproudové silnice 

se silnící Vizovice – Zlín na kruhový ob-

jezd.

Závěrem mi dovolte, abych Vám po-

přál krásné prožití letních dnů a hodně 

příjemných zážitků.

 Petr Hradecký, starosta
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Zpráva mimo jiné zahrnuje infor-

mace k počtu evidovaných trestných 

činů a přestupků evidovaných Policií 

České republiky v roce 2017.

Za celé období loňského roku 2017 

bylo na území Slušovic zaevidováno 16 

trestných činů, většina z nich byla objas-

něna, neobjasněny zůstaly jen 4 činy. 

Počet trestných činů oproti roku 2016, 

kdy jich policie evidovala celkem 19, te-

dy mírně poklesl, což je pozitivní trend 

posledních let.

Ještě v roce 2015 bylo na území 

Slušovic spácháno trestných činů 38. 

V loňském roce byly zjištěny tři případy 

ohrožení pod vlivem návykové látky, což 

je trestný čin dle § 274 trestního zákoní-

ku. V jednom případě byli pachatelé 

ovlivněni drogami, ve dvou případech 

alkoholem. Dále bylo policií evidováno 

a šetřeno 5 případů krádeže podle § 205 

trestního zákoníku, z nichž jeden byl 

objasněn. Ve všech dalších evidovaných 

trestných činech spáchaných v roce 2017 

na území Slušovic - 1x porušení domovní 

svobody dle § 178/1,2 trestního zákoní-

ku, 2x ublížení na zdraví dle § 146/1 

trestního zákoníku, 1x zpronevěra vozi-

dla, 2x maření výkonu úředního rozhod-

nutí a 1x přechovávání OPL (marihuany) 

- byli pachatelé zjištěni. Na šetření těchto 

trestných činů se kromě policistů 

Obvodního oddělení policie Vizovice po-

díleli policisté Služby kriminální policie 

a vyšetřování Zlín.

Také v roce 2017 byl ve Slušovicích 

prováděn dohled nad bezpečností a ply-

nulostí provozu v silničním provozu tak, 

jak je vymezeno stanovenými prioritami 

Policejního prezídia ČR Krajského ředitel-

ství policie Zlín se zaměřením zejména 

na nesprávný způsob jízdy, neužití zádrž-

ného systému – bezpečnostních pásů, 

držení hovorového zařízení při řízení, 

rychlost jízdy, dodržování světelné signa-

lizace na křižovatkách a železničních pře-

jezdech, technický stav vozidel, řízení 

motorového i nemotorového vozidla 

pod vlivem alkoholu či omamných a psy-

chotropních látek, dodržování zákona 

361/2000 Sb., chodci a cyklisty.

Z 268 přestupků zjištěných v roce 

2017 ve Slušovicích spadá většina do do-

pravní problematiky, v 10 případech šlo 

o řízení motorového či nemotorového 

vozidla pod vlivem alkoholu, 12 přestup-

ků se dopustili chodci a jednoho pře-

stupku cyklista. Dále bylo policisty řeše-

no 18 přestupků proti majetku, 19 pře-

stupků ohledně narušení občanského 

soužití a 173 přestupků v dopravě bylo 

vyřešeno na místě uložením blokové po-

kuty. Dále byly řešeny přestupky na úse-

ku veřejného pořádku, dopravní nehody, 

parkování apod.

Nedávné dopravní nehody v Územním 

obvodu oddělení policie Vizovice, při 

kterých byli usmrceni nebo zraněni chod-

ci, nutí policisty opakovaně apelovat 

na důsledné dodržování ustanovení zá-

kona č. 361/2000Sb, týkající se chodců 

a cyklistů, a to zejména předepsaného 

osvětlení jízdního kola při snížené viditel-

nosti a povinnosti chodce - mít na oděvu 

reflexní prvek při chůzi za snížené viditel-

nosti mimo obec. Důsledné zjišťování 

a řešení těchto přestupků má za cíl zvýšit 

bezpečné chování chodců a cyklistů, ja-

ko nejzranitelnějších účastníků provozu 

na silničních komunikacích. Uložená blo-

ková pokuta může v tomto případě činit 

až 2000,- Kč. Dalším problémem z hle-

diska bezpečnosti je to, že chodci 

ve Slušovicích opakovaně nevyužívají 

přechody pro chodce, a to zejména 

na nám. Svobody. Proto se policisté 

v nadcházejícím roce na toto nebezpeč-

né jednání zaměří, a to i formou bezpeč-

nostní akce.

I v roce 2018 budou policisté OOP 

Vizovice dohlížet na bezpečnost u pře-

chodů pro chodce v rámci akce 

„Bezpečně do školy“. V rámci tohoto 

hesla by se však měli chovat i rodiče, 

kteří své potomky vozí auty. Především, 

aby všichni pasažéři byli při jízdě řádně 

připoutaní a dále, aby řidiči byli mimo-

řádně ohleduplní při jízdě areálem zá-

kladní školy. Od 1. 9. 2017 je do areálu 

ZŠ Slušovice zakázán vjezd řádně umístě-

nou zákazovou značkou „Zákaz vjezdu“ 

s dodatkovou tabulí o časové působnos-

ti a výjimkách. Porušení zákazu dle výše 

uvedené dopravní značky je příslušníky 

PČR důsledně řešeno jako přestupek. 

Také od 1. 9. 2017 určený pracovník 

města Slušovice v případě nepřítomnosti 

policistů dohlíží na bezpečí chodců, 

v převážné většině žáků základní školy, 

před začátkem vyučování. Dále upozor-

ňuji, že v areálu základní školy byly zříze-

ny jesle, které jsou zde dočasně pod zá-

štitou zlínského Domina, proto je třeba 

dbát na bezpečnost i těchto dětí, jelikož 

se tyto pohybují v areálu školy i během 

školního vyučování.

V roce 2017 vznikla na ulici Dostihová 

zóna, kde platí zákaz stání vozidel 

s hmotností vyšší než 7,5t, přičemž toto 

je řádně označeno dopravními značka-

mi. Případné zde zjištěné přestupky jsou 

policisty řešeny dle zákona. Okolní firmy 

byly o nově zřízeném zákazu informová-

ny a taktéž jim byla doporučena alterna-

tivní místa k parkování.

V posledním čtvrtletí v roce 2017 do-

cházelo k častému narušení občanského 

soužití a veřejného pořádku v místních 

non-stop barech. Zde je na místě připo-

menout, že i osoba, v tomto případě 

obsluha baru, která 

v rozporu s § 11 odst. 7 

zákona č. 65/2017 prodá 

alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivně-

né alkoholem nebo jinou návykovou 

látkou, se dle ustanovení § 35 odst. 1 

písm. l) zákona č. 65/2017 Sb., dopouští 

přestupku. Případné zjištění takového 

skutku je policisty také důsledně řešeno 

dle zákona.

Od počátku roku 2018 vešel v plat-

nost zákon 186/2016 Sb. o hazardních 

hrách, který mimo jiné upravuje provoz 

heren s hracími automaty. Prostor s tech-

nickými herními zařízeními musí být dle 

uvedeného zákona samostatný, staveb-

ně oddělený a řádně označený nápisem 

„HERNA“. V době od 03:00 hod. 

do 10:00 hod. nesmí být tato herní zaří-

zení v provozu. Zákon také ošetřuje další 

pravidla provozování heren – např. regis-

trace hráčů, počet zařízení v provozov-

ně, výplatu výher a podobně. V souvis-

losti s tímto zákonem upravily bary a po-

hostinství ve Slušovicích své provozní 

doby a proto od 1. 1. 2018 již žádná 

taková provozovna nemá nepřetržitý 

provoz.

Po zhodnocení celkové bezpečnostní 

situace, rozboru nápadu trestné činnosti 

a spáchaných přestupků je třeba učinit 

určitá doporučení. Tím hlavním je důraz-

né doporučení zřízení městského kame-

rového dohledového systému (MKDS). 

Zkušenosti s tímto zařízením z Vizovic 

jsou velmi dobré. Velký podíl má MKDS 

na objasňování dopravních nehod, vy-

hodnocování průjezdu podezřelých vozi-

del přes město a odhalování protipráv-

ních činů spáchaných na veřejném pro-

stranství. Jako vhodná místa policie do-

poručuje náměstí Svobody, prostor kru-

hového objezdu, prostor před disko klu-

bem SUD a vjezdové či výjezdové komu-

nikace do města.

Územně odpovědní policisté se v mi-

nulém roce pravidelně scházeli s před-

staviteli místní samosprávy a řešili aktuál-

ní problémy. Velmi dobrá spolupráce je 

tradičně se Základní školou Slušovice 

a jejím ředitelem Mgr. Rostislavem 

Šarmanem. Ve škole byly zorganizovány 

různé přednášky na určitá témata, vždy 

přizpůsobené věku dětí.

Závěrem děkuji představitelům místní 

samosprávy, zastupitelům města, panu 

starostovi a místostarostovi města, pra-

covníkům městského úřadu, JSDH 

Slušovice a mnoha jiným, se kterými 

policisté Obvodního oddělení policie 

Vizovice v průběhu roku 2017 spolupra-

covali. 

Zpracovala: prap. Jana Gabrišová

npor. Mgr. Michal Číž

vedoucí oddělení
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K 31. 5. 2018 bylo v městské knihov-

ně 470 registrovaných čtenářů, z toho 

180 do 15 let, tj. 38% dětských čtenářů. 

Je to velmi hezký počet dětí, který je 

výsledkem také konaných besed a jiných 

akcí. Za uplynulých pět měsíců knihovna 

přivítala 3.371 návštěvníků (z toho 

2.906 návštěvníků půjčovny, 29 inter-

net, 436 akce). Vypůjčeno bylo 8.179 

knih a časopisů.

V rámci smlouvy o poskytování regio-

nálních funkcí se staráme o pět obec-

ních knihoven regionu (Březová, Dešná, 

Hrobice, Neubuz, Želechovice nad 

Dřevnicí). Odpracujeme pro ně přibližně 

300 hodin ročně, což není zrovna málo. 

Zpracováváme pro ně knihy (zápis, zna-

čení, balení), přebalujeme, poskytujeme 

metodické vedení, provádíme revizi kni-

hovního fondu.

V prvním pololetí jsme s kolegyní zre-

vidovaly knihovní fond Obecní knihovny 

v Želechovicích. Rukama nám prošlo 

přibližně 6.200 knih. Také naše záda 

dostala zabrat při nošení nepočítaných 

kilogramů knih k počítači k načtení, ora-

žení, roztřídění… a potom zase zpět 

k uložení do regálu. Hodně knih bylo 

navrženo na vyřazení, spousta jich byla 

přebalována. Dětský fond byl přeznačen 

podle věku.

V tomto roce jsme se počtvrté a rády 

připojily ke sbírce kabelek pro Kabelkový 

veletrh Naděje Zlín. Chci poděkovat 

všem, kdo jste se zapojili a přinesli ka-

belky. V naší knihovně bylo vybráno 84 

kabelek a tašek a 1 peněženka. I díky 

vám Naděje při prodeji kabelek 

v Městském divadle ve Zlíně získala část-

ku, která posloužila k dostavbě pergoly 

u Domu pokojného stáří Zlín. Pergola již 

stojí a také nepohybliví klienti si budou 

moci užívat krásného počasí venku.

Děkujeme také za textilie, pochoutky 

a potřeby pro Útulek pro zvířata v nouzi 

Zlín.

Každým rokem je pro vás pořízeno 

přibližně 1.000 nových knih. Knihy jsou 

nakoupeny, zapsány do databáze v po-

čítači, označeny a obaleny. Pokud si 

představíte, že standard pro zpracování 

jedné nové knihy je dvacet minut, lehce 

si spočítáte, že jen zpracování nových 

knih vyjde odhadem na 333 hodin roč-

ně. U starších knih probíhá neustále 

přebal a oprava, za rok je to přibližně 

500 knih.

Letos jsme pro vás objednaly další ti-

tuly časopisů, které dříve v městské 

knihovně nebyly. K dříve odebíraným ti-

tulům přibyly následující: Ona ví, Můj 

svět, Psí kusy, Retro, Nostalgie, Kam 

po Česku, Burda, Creative Amos, Svět 

ženy, Marianne venkov a styl.

V uplynulém pololetí se v městské 

knihovně konala spousta besed pro děti:

Návštěva MŠ – Kuřátka

Povídání o tom, jak se chovat ke kni-

hám – Krtečci

Beseda pro předškoláky – 

S Večerníčkem za pohádkou (Vrabčáci, 

Žabičky)

Beseda pro předškoláky – 

S Večerníčkem za pohádkou – MŠ 

Březová

Pasování prvňáčků na čtenáře (3 třídy)

Beseda o Václavu Čtvrtkovi pro 2. tří-

dy (2 třídy)

Beseda o Astrid Lindgrenové pro 3. 

třídy (2 třídy)

Workshop Hrátky s češtinou pro 4. 

třídy (2 třídy)

Workshop Detektivní próza pro děti 

pro 5. třídy (2 třídy)

Kreativní dílnička – Tvoření z CD

Každé první úterý v měsíci (kromě 

května) se konala dopoledne pro ma-

minky s dětmi. O letních prázdninách se 

tato dopoledne konat nebudou. Další se 

uskuteční 4. 9.

Dopoledne pro maminky s dětmi – 3 

dopoledne pro Klub pro maminky s dět-

mi Hvozdná

Celkem se za 1. pololetí uskutečnilo 

25 akcí v knihovně – počet návštěvníků 

436.

Poskytujeme také internet pro veřej-

nost a černobílý tisk. Pomáháme s výbě-

rem knih, ať již dětem či dospělým.

Během akce Březen měsíc čtenářů či 

Týden knihoven probíhá registrace čte-

nářů na rok zdarma.

Městská knihovna ve Slušovicích pro 

vás připravovala již od počátku akce 

Města Slušovice v Nové sokolovně 

ve Slušovicích – divadelní představení 

pro dospělé a děti, koncerty, výstavu 

panenek a další. Tato organizace obnáší 

vše - od nápadu, domlouvání smluv, 

technické podmínky, termíny přes tvor-

bu vstupenek, plakátků, propagaci, pro-

dej vstupenek až po pořadatelské zajiš-

tění na místě, hlášení OSA, Dilia… 

Možná vám to tak připadá, ale rozhod-

ně to není jednoduchá a nenáročná 

činnost. Je to spousta hodin práce, 

energie a mnohdy i stresu, aby byl poře-

šen každý detail a aby vše klaplo ke spo-

kojenosti všech - pořadatelů, návštěvní-

ků i účinkujících. Organizovaly jsme i ře-

meslný trh se štrúdlováním (počet ná-

vštěvníků řemeslného trhu se postupně 

snižoval, proto od této akce bylo upuš-

těno). Zajišťujeme také řemeslnickou 

část Adventního jarmarku mikroregionu 

Slušovicko. Kolegyně z Nové sokolovny 

ve Slušovicích Zdeňka Manďáková zajiš-

ťuje při akcích mimo jiné osvětlení 

Z důvodu nařízení GDPR byl těm 

z vás, kdo jste měli zažádáno o zasílá-

ní informačních emailů ohledně akcí 

Města Slušovice zaslán email, v němž 

bylo uvedeno, co je potřeba učinit, 

aby Vám oznamky mohly chodit i na-

dále.

Pokud máte zájem dostávat 

do svých emailových schránek infor-

mační emaily na akce pořádané 

Městem Slušovice, na emailu knihov-

na.slusovice@cmail.cz si vyžádejte for-

mulář souhlasu, který bude potřeba 

vyplnit. V případě, že vám informační 

emaily přestaly koncem května 2018 

chodit, je potřeba si tento formulář 

vyžádat a vyplnit. Někteří z vás jste 

sice odpověď poslali, ale buď prázdný 

email nebo neúplně vyplněný, těm 

bylo odepsáno, že je potřeba doplnit.

Formulář je možné vyplnit i osobně 

v Městské knihovně ve Slušovicích.

 Údaje - sdělený email, nejsou pře-

dávány třetím osobám, slouží pouze 

uvedenému účelu Zasílání informač-

ních emailů ohledně akcí konaných 

Městem Slušovice. 

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, 

požadovat výmaz a opravu osobních 

údajů, a to emailem, telefonicky či 

dopisem předaným nebo zaslaným 

knihovně. Odvoláním souhlasu není 

dotčena zákonnost použití osobních 

údajů do doby tohoto odvolání. Každá 

osoba má právo na přístup k údajům 

a pořízení kopie zpracovávaných 

osobních údajů, na informace o způ-

sobu jejich zpracování. Může požado-

vat omezení zpracování, proti zpraco-

vání pro vnitřní účely může podat ná-

mitku, dále může podat stížnost 

u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Plakáty na akce Města Slušovice 

najdete v prosklených vitrínách za kos-

telem a naproti městskému úřadu. 

Informaci naleznete na www.slusovi-

ce.knihovna.cz/akce, na FB knihovny: 

www.facebook.com/knihovnaslusovi-

ce, v kabelové televizi. Kdo má nasta-

veno zasílání informačních emailů, 

tomu přichází upozornění na novou 

akci přímo do emailové schránky.

Jana Kapustová

Městská knihovna ve Slušovicích
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LÉTO S SEBOU PŘINÁŠÍ VELKOU NABÍDKU AKTIVIT PRO RODINY A DĚTI 

aneb 

I když jsme počátkem roku 2018 mu-

seli všechna svá střediska vystěhovat 

do náhradních prostor z důvodu velké 

rekonstrukce stávající budovy na ulici 

Hřbitovní, vše jsme za pomoci starosty 

města a jeho týmu dobře zvládli a naši 

klienti toto ani moc nepocítili. Své aktivi-

ty tak v současnosti provozujeme v pro-

storách rozlehlé školy ve Slušovicích. 

Do nově zrekonstruovaných prostor se 

budeme stěhovat koncem srpna 2018, 

kde zamýšlíme otevřít dveře svým klien-

tům dne 3. 9. 2018.

Organizace DOMINO cz, o.p.s. provo-

zuje ve Slušovicích tři služby, které jsou 

určené široké slušovické veřejnosti, rodi-

nám a dětem. Na těchto službách se 

podílí tým 12ti pracovníků. V dubnu 

tento tým na krátko opustila klienty tolik 

oblíbená Mgr. Marta Hefková, které se 

narodila holčička Josefínka a která se 

tak nyní věnuje krásné mateřské roli. 

Paní Martě děkujeme za odvedenou 

práci pro organizaci a klienty a těšíme 

se, že ji brzy uvítáme opět v našich řa-

dách.

Komunitní centrum pro rodinu 

DOMINO Slušovice mělo z důvodu stě-

hování trochu ztížený provoz, vše se 

však srovnalo a v současnosti nabízí 

programy pro maminky s dětmi, volné 

herny a od podzimu plánuje tolik oblíbe-

né dílničky a besedy. O prázdninách na-

bízí příměstské tábory pro děti, kde 

mohou děti prožít čas plný her, výletů, 

kvízů a tajemných výprav. Tyto jsou vy-

psány v pěti turnusech a následujících 

termínech: 9.–13. 7., 16.–20. 7., 6.–10. 

8., 13.–17. 8., 20.–24. 8., 27.–31. 8. 

2018. Za zmínku stojí i nabídka pora-

denské podpory, která je stěžejní a velmi 

potřebnou aktivitou. Jedná se o pora-

denství především na témata partner-

ských vztahů, vztahů mezi rodiči a dět-

mi, mezi sourozenci, mezigenerační po-

radenství, poradenství výchovné, rodin-

né, ale také poradenství v rámci osvěty 

náhradní rodinné péče. Na poradenství 

se může zájemce přihlásit přes níže uve-

dené kontakty. Poradenství je bezplatné, 

poskytují ho odborní pracovníci – psy-

cholog, psychoterapeut, speciální peda-

gog, mediátor apod., kteří jsou vázáni 

mlčenlivostí a etickým kodexem.

Prvního července tomu bude rok, co 

organizace DOMINO ve spolupráci 

s Městem Slušovice a pod finanční zášti-

tou Evropské Unie zahájila realizaci pro-

jektu, který tak umožnil otevření dvou 

tříd mikrojeslí ve Slušovicích. Tyto jsou 

určeny pro děti od 1 do 4 let. Již nyní 

můžeme říci, že o tuto službu je z řad 

Slušovjanů velký zájem. Služba je zabez-

pečena v rámci pracovních dnů (i po ce-

lou dobu školních prázdnin), provozní 

doba je od 6,30 do 16,30 hodin. O děti 

láskyplně pečují odborně kvalifikované 

chůvy, jejichž cílem je vytvořit prostředí 

plné pohody a důvěry, kde děti cítí pocit 

bezpečí. Považuje se zde za důležité, aby 

i rodiče získali pocit klidu a důvěry k této 

službě a lidem uvnitř služby. Velký vý-

znam je přikládán období adaptace dítě-

te. Cílem výchovy a péče je podpora 

samostatnosti, rozvoj hrubé a jemné 

motoriky a také rozvoj řeči dítěte. Jesle 

pomáhají rozvíjet socializaci dětí ve sku-

pině a osvojit si základní pravidla chová-

ní. Plán péče a výchovy je vytvořen dle 

a technickou spolupráci při ozvučení 

některých akcí.

Z výčtu akcí a činností vidíte, že se 

rozhodně nenudíme, a takto to bylo 

vždy. Když přijdete do knihovny, rozhod-

ně nás nenajdete se založenýma ruka-

ma. Není to jako u knihovnic z někte-

rých (ne ze všech) obecních knihoven, 

které v hodně případech jen 3-6 hodin 

týdně půjčují a jiné činnosti jim zajišťují 

městské knihovny. Takto máme na sta-

rost pět knihoven. Ve srovnatelně vel-

kých knihovnách jsou minimálně dvě, 

spíše však tři pracovnice, které ve větši-

ně případů řeší pouze knihovnické zále-

žitosti. Jsme tu dvě a máme stále plné 

ruce práce. Agenda knihovny je rozsáh-

lá, zpracování více než 1.000 knih ročně 

pro naši knihovnu a dalších 400-500 pro 

obecní knihovny, obnova fondu, statis-

tické výkazy nejen za naši, ale za dalších 

pět knihoven regionu, vyřazování, pře-

bal a oprava knih, pokladní agenda, ak-

ce (nejen) pro děti a další činnosti. 

Kolegyně Martina Semelová má na sta-

rost také rezervace akcí v nové sokolov-

ně, výkazy pro EU týkající se vytíženosti 

sokolovny, úklid knihovny a zasedací 

místnosti. Snažíme se stále zkvalitňovat 

a rozšiřovat služby. Poskytujeme některé 

nadstandardní služby, jako zasílání ozna-

mek z knihovny na email, zasílání upo-

zornění, že dochází lhůta výpůjčky, půj-

čování výměnného fondu, organizaci 

akcí a prodej vstupenek na akce města. 

K tomu zajišťujeme běžný provoz, kdy se 

musíme postarat mimo výše jmenované 

o všechny provozní záležitosti. Nehledě 

na to, že je pro čtenáře otevřeno dvacet 

hodin týdně. Nyní jsme se také potýkaly 

s nařízením GDPR, což nebylo jednodu-

ché, včetně zabezpečení katalogu atd. 

To jen pro představu.

Připomínáme rodičům malých prvňáč-

ků – po pasování můžete přijít přihlásit 

svého budoucího druháčka do knihovny 

na rok zdarma – nabídka platí až do kon-

ce prázdnin. Poté sice samozřejmě mů-

žete dítě do knihovny přihlásit, ale již 

s poplatkem 30 Kč na rok. Možnosti 

přihlášení malého čtenáře využilo již 

hodně rodičů s dětmi. Jsme rádi, že se 

dětem u nás líbí. Neustále doplňujeme 

knihovní fond jak o dětské knihy, tak 

samozřejmě o knihy pro dospělé.

Děti zde mají k dispozici různé CD-

ROMy s hrami, kvízy či encyklopediemi, 

které je možno si půjčit pouze v knihov-

ně. Do dětského oddělení k různým spo-

lečenským hrám přibyla velká stavebnice 

a dětské kuželky. Najdete zde také oma-

lovánky a pastelky.

 V letošním roce do fondu prozatím 

přibylo 490 knih. Zakoupily jsme 

na prázdniny spoustu novinek. Máte se 

na co těšit. 

Pro ty z vás, kteří ještě nevědí, jak to 

v knihovně chodí: poplatek na rok je 

30 Kč pro děti, 50 Kč pro studenty a se-

niory (od 70 let zdarma) a 70 Kč pro 

ostatní. Knihy se zapůjčují na jeden mě-

síc. Pokud je nestihnete přečíst, je mož-

né výpůjčku prodloužit až dvakrát o mě-

síc, pokud knihu nemá některý ze čtená-

řů rezervovanou.

 V pátek 29. 6. bude knihovna otevře-

na hned po rozdávání vysvědčení, od 8-

11 hodin.

V období od 30. 7. – 17. 8. bude 

městská knihovna zavřená. 

Knihy si můžete opět vypůjčit na celé 

letní prázdniny, včetně výměnného fon-

du. Stačí je vrátit první týden v září – 

do 7. 9. 

 

Přejeme všem krásné letní dny,

Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích

www.slusovice.knihovna.cz

FB: www.facebook.com/knihovnaslusovice

Prázdniny máme přede dveřmi a my přicházíme s malým ohlédnutím, co se 

událo, ale i s nabídkou, co připravujeme pro dny nadcházející.
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ročního cyklu přírody, svátků a tradic. 

Děti v jesličkách se vyvíjí přiměřeně k je-

jich věku a především hrou, získávají tak 

základní dovednosti a návyky. Někteří 

rodiče dětí z jeslí vyjadřují spokojenost 

s jeslemi už jen tím, že dětem odložili 

nástup do školky. V současné době je 

kapacita jeslí naplněna, ale zahájením 

nového školního roku se uvolní místa 

pro nové děti. 

Třetím střediskem provozovaným or-

ganizací DOMINO ve Slušovicích je 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež 

(dále NZDM), který je určený klientům 

ve věku od 6 do 26 let. Tato sociální 

služba je u klientů velmi oblíbenou a na-

vštěvovanou. Dětem a mládeži tak nabí-

zíme bezpečné místo, kde mohou najít 

podporu a odbornou pomoc. Mohou 

zde strávit čas se svými vrstevníky, navá-

zat nová přátelství, případně mohou ře-

šit otázku své situace, ve které se mo-

mentálně nacházejí (př. zátěžové proží-

vání, nepříznivá situace v rodině, problé-

my s vrstevníky, školou, šikanou apod.). 

Každý měsíc nabízí NZDM nový pro-

gram, který je zaměřený jak na prevenci 

sociálně-patologických jevů, tak 

i na stránku výchovnou a aktivizační ( ať 

jsou to hry, tvoření, hudební kvíze, ta-

jenka na téma měsíce, beauty koutek 

pro holky, debaťák na různá preventivní 

témata, besedy, nebo přednášky). 

V rámci komunitních sociálních progra-

mů pro klienty se v NZDM od počátku 

roku sociální pracovníci zaměřili na čtvrt-

letní bloková témata. Prvním tématem 

bylo téma Bezpečný internet, využívání 

sociálních sítí a kyberšikana. Klienti byli 

poutavou formou seznámeni s užíváním 

bezpečného internetu, a to především 

využíváním sociálních sítí a hrozícího 

zneužívání těchto síti (př. nedávat fotky 

na facebook, nezadávat tel. čísla na in-

ternet, nepsat si s cizími lidmi, neposílat 

nahé fotky a videa, ). Dále se s nimi 

probíraly informace o následcích při ne-

správném využívání internetu, zneužívá-

ní dat, kamer na PC a TV apod. Druhým 

velkým tématickým blokem bylo aktuál-

ní téma pro věkovou kategorii klientů, 

a to téma s názvem Sexualita v dospívá-

ní. Dnešní adolescenti mají velice zkres-

lené informace o sexuálním vývoji člově-

ka a lidské sexualitě vůbec. Mnohdy 

nemají tušení, co znamená první láska 

Dnešní dospívající jsou zahlceni interne-

tem, tabletem, mobily, TV a právě o prv-

ní lásky jsou doslova ošizeni. Mezi vrs-

tevníky se vzájemně celkem drsně se-

znamují s informacemi o sexu. Mladým 

lidem chceme tímto projektem nastínit 

krásy psychického a sexuálního vývoje 

člověka, počínaje širokým pojmem lás-

ka, přes zamilovanost, první lásky, tráve-

ním společných chvil v páru apod. Tímto 

naše služba rozhodně nechce suplovat 

rodiče, kteří by měli věnovat pozornost 

svým dospívajícím dětem a o výše uve-

deném s dětmi hovořit, zjišťovat, co je-

jich dítě zajímá, trápí, kde tráví volný 

čas, s čím potřebují pomoc. O prázdni-

nách čeká naše klienty v NZDM uprave-

ná provozní doba, a to od 9 do 15 ho-

din. O prázdninách se mohou klienti 

zúčastnit dalšího blokového tématu 

s názvem Finanční gramotnost. Zasvětí 

se tak poutavou formou do tajů financí 

a hospodaření s nimi. V posledních dvou 

týdnech v srpnu bude NZDM uzavřeno 

z důvodu metodických dnů a stěhování 

se do nově zrekonstruovaných prostor 

na ulici Hřbitovní, které od 3. 9. 2018 

pro naše klienty otevřeme.

Vážení čtenáři, sami můžete posoudit, 

jak se za poslední roky činnost organiza-

ce DOMINO ve Slušovicích rozrostla. 

Nemalou míru na tomto má celý tým 

pracovníků organizace, ale i vedení měs-

ta Slušovice v čele s panem starostou 

Ing. Petrem Hradeckým. Bez spolupráce 

s městem bychom nemohli službu po-

skytovat v takové míře. Snažíme se 

o poskytování kvalitních a odborných 

služeb. Z řad vás, slušovických občanů, 

sledujeme stále stoupající zájem o naše 

aktivity. Přivítáme jakékoliv podněty, při-

pomínky, pochvaly, ale i objednávky 

do aktivit, které můžete adresovat na e-

-mail: info@idomino.eu, či telefon 

734602177. 

Přejeme vám krásné léto, radostné 

prázdniny a smysluplně strávený čas 

v našich střediscích. 

Bc. Michaela Slavíková

ředitelka organizace

V pondělí 14. května 2018 se ve velké hale ve Slušovicích uskutečnil již několiká-

tý ročník Přehlídky pohybových skladeb ASPV Slušovice. Odpolední program pro-

vázely skupiny ASPV Slušovice: Kontrasťáček, rodiče a děti, které vedou Petr a Jana 

Staroveští, Kontrast Dance pod vedením Pavly Lukešové a mažoretky Genesis Evy 

Korpasové. Program doplnili hosté ze ZŠ Veselá, MŠ Březová a MŠ Sluníčko 

Slušovice. K přehlídce patřilo i poděkování všem instruktorům i účinkujícím. O dá-

rek pro ně se postarala firma 

Greiner packaging Slušovice s.r.o. 

Za to jim náleží velký dík. 

Doufám, že se rodinám účastníků 

přehlídky líbila vystoupení jako 

mně, protože se osobně na taková 

veselá taneční odpoledne moc ráda 

vracím. Bylo povzbudivé vidět děti 

i rodiče v hledišti, jak zpívají, tančí 

a tleskají do rytmu skladeb, které 

zazněly. Máte pak pocit, že námaha 

takovou akci uskutečnit nebyla zby-

tečná. 

 Katka Korpasová
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Naše škola – naše radost, to je název projektu, který byl na území Vizovicka 

a Slušovicka realizován po dobu dvou let (4/2016-3/2018) a do kterého byly zapo-

jeny všechny mateřské a základní školy v území. Projekt financovaný z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) byl zaměřen na zlepšení kvality 

vzdělávání prostřednictvím spolupráce zřizovatelů s řediteli, ředitelů navzájem 

a ostatních aktérů věnující se dětem a mládeži. Během těchto dvou let jsme ve spo-

lupráci s řediteli škol a jejich zřizovateli vypracovali dokument, který popisuje aktu-

ální školství a vzdělávání na území Vizovicka a Slušovicka, vytipovali a zpracovali 

plán činností, které jsou pro rozvoj území prioritní a které je třeba podporovat 

v následujících letech. Mimo tyto výstupy jsme se snažili podporovat zvyšování 

znalostí a dovedností pedagogických pracovníků a dalších osob působících 

ve vzdělávání. 

Za dva roky realizace jsme zorganizovali pro zapojené subjekty:

14 seminářů a workshopů zaměřených např. na polytechniku, experi-

menty v matematice, problémové chování dětí, spolupráci s rodiči apod.

2 výjezdní vzdělávací exkurze do škol v okolí Litovle a Dřevohostic

18 programů pro děti MŠ a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ zaměřené na inkluzi, 

do kterých se zapojilo 260 dětí a 20 pedagogických pracovníků

7 kurzů předlékařské první pomoci, kterých se zúčastnilo více než 80 

pedagogických pracovníků a dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží

Vzhledem k tomu, že projekt byl po všech stránkách úspěšný a pomohl definovat 

oblasti, které vyžadující další zlepšení, byl zahájen nový projekt Naše škola – naše 

radost II, který je realizován od 1. 5. 2018 až do 30. 4. 2022. Tento projekt bude 

zaměřen na požadovaná témata vzdělávacích institucí - polytechniku, gramotnosti 

(čtenářskou a matematickou), informační a komunikační technologie apod. 

Více informací o obou projektech naleznete na www.masvas.cz v sekci Projekty 

MAS.

Svým jménem bych chtěla poděkovat celému realizačnímu týmu, všem zapoje-

ným školám a neziskovým organizacím za účast na jednáních a aktivitách, zřizova-

telům těchto zařízení a v neposlední řadě také lektorům a dalším osobám, které se 

na projektu podílely. Děkuji a doufám, že se budeme potkávat i při realizaci pro-

jektu Naše škola – naše radost II.

Ing. Renata Bednářová

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Česká asociace Sport pro Všechny 

ve Slušovicích vede občany i děti k udr-

žování a zlepšování osobního zdraví. 

Zaměřuje se především na děti a ženy či 

seniory. Snaží se je vést ke zdravému ži-

votnímu stylu. Přes týden se pravidelně 

cvičí v těchto skupinách: Cvičení R+D 

a taneční kroužek Kontrasťáček pod ve-

dením Jany a Petra Staroveského, míčo-

vé a táborové hry i gymnastiku pod ve-

dením Květy Henzelýové, Lydie Staroves-

ké a Evy Cikrytové. Taneční skupinu 

Kontrast Dance Slušovice vede Pavlína 

Lukešová. Mažoretky vede Eva Korpa-

sová. 

Jako táboroví vedoucí ještě pomáhají 

Mirek Horák, Jakub Cikryt a Martina 

Pavlíčková.

Cvičení pro ženy vede Aneta Kupcová 

(jógu a pilates), Eva Cikrytová (zumba 

s posilováním) a Lydie Staroveská (hodi-

ny s posilováním a protahováním na ba-

lónech či s různými pomůckami). 

Všem těmto dobrovolným instrukto-

rům ASPV patří velké poděkování za ve-

dení těchto aktivit jak s dětmi, tak i s ve-

řejností. V dnešní, uspěchané době je to 

velká oběť. 

Také děkujeme za finanční podporu 

od města Slušovice a sponzorům (Nada-

ce Synot, Greiner packaging, obec 

Neubuz, TNS s.r.o, Naturvita a.s., zá-

mečnictví J. Zimmermann, Wicke s.r.o, 

Topnatur s.r.o, BVM s.r.o, SWS a.s., 

Petru Jungmanovi, Petru Jaroňovi), díky 

kterým můžeme poskytnout dětem 

sportovní pomůcky, odměny a zajímavé 

akce.

Kromě toho pořádáme každoroční 

akce pro děti, veřejnost a dospělé:

Májovou vycházku s pohádkou /

Sportovní odpoledne s drakiádou na le-

tišti Bílá Hlína Slušovice / Vystoupení 

mažoretek a Kontrastu na akcích v regi-

onu a kraji / Přehlídka činností oddílů 

ASPV a jejich hostů – na hale 

ve Slušovicích / Mikulášský karneval 

s překážkovou dráhou pro děti / 

Turistické pochody s dětmi a Tříkrálový 

pochod na Janovu horu / Pochod 

na Velký Javorník – republiková akce/ 

Víkendový pobyt na Tesáku s turistikou 

na Hostýn, Čerňavu či rozhlednu 

na Keltském Javorníku / Víkend pro ba-

bičky s vnuky na Janové hoře / Relaxační 

víkend pro ženy na Rusavě / Účastníme 

se seniorády v Otrokovicích a ve Zlíně

O prázdninách pořádáme sportovní 

tábor pro 8–15leté děti - letos na Tesáku.

Foto z akcí na http://aspv.rajce.idnes.

cz/, nebo na facebooku: ASPVSLUSOVICE.

Najdete nás také na webových strán-

kách: https://aspvslusovice.webnode.cz/.

Lýdie Staroveská
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Dne 7. 4. 2018 s finanční pomocí TNS SERVIS, MIKROREGIONU SLUŠOVICKO 

a MĚSTA SLUŠOVICE pořádal SDH Slušovice druhý ročník Dne první pomoci. 

Této naučné akce se zúčastnilo 73 mladých hasičů ze šesti obcí XI. okrsku – 

Březové, Hrobic, Neubuze, Slušovic, Veselé, Všeminy - za doprovodu 17 do-

spělých osob.

Sbory mladých hasičů se sjížděly 

na 7:30 hodin, kdy probíhala prezence 

u Milana Nováka a Svatopluka Matůšů 

st. z SDH Slušovice. Vedoucí mladých 

hasičů obdrželi prezenční listiny a hasiči 

soutěžní kvízové otázky, které si pro ně 

připravili členové ČČK.

V časovém prostoru do zahájení 

účastníci soutěže otázky zpracovali 

a podepsané odevzdali pro závěrečné 

slosování. V 8:10 hodin zahájil starosta 

SDH Slušovice Milan Novák Den první 

pomoci a přivítal MH, jejich vedoucí, 

školitele, pořadatele a předal slovo pre-

ventistovi XI. okrsku Marianu Juříkovi 

z SDH Slušovice, který byl hlavním orga-

nizátorem této akce. Ten dále všechny 

seznámil s jejich průběhem. Rozdělil 

sbory do tří skupin, které absolvovaly 

kolečko po třech stanovištích v areálu 

nové sokolovny a sokolské zahrady.

První stanoviště měla lektorka ČČK 

Eva Krampotová a její asistent Ondřej 

Krčma v hlavním sále sokolovny. Zde 

probíhala přednáška a praktické ukázky 

první pomoci. Mladí hasiči mimo jiné 

mohli vyzkoušet, co obnáší zavolat 

na tísňovou linku 155, jakým způsobem 

ošetřit řeznou ránu, jak se zachovat při 

poranění páteře. Každý si vyzkoušel 

na připravených figurínách postup, pozi-

Po vystřídání skupin na všech stanovi-

štích následovalo občerstvení, které při-

pravili členové SDH Slušovice Horák 

Miroslav, Jarcovják Karel, Kovář Martin 

a Horáková Veronika, jež celou tuto akci 

rovněž fotograficky zdokumentovala. 

Následně proběhlo vyhodnocení Dne 

první pomoci. Z odevzdaných kvízových 

otázek vylosovali 3 mladé hasiče, kteří 

obdrželi věcné ceny od lektorky ČČK a 4 

ceny útěchy od SDH Slušovice.

Všechny sbory obdržely diplomy 

za účast na Dnu první pomoci, tašku 

s cukrovinkami a upomínkovými před-

měty pro každého zúčastněného. 

Následovalo společné fotografování 

na sokolské zahradě a oficiální část akce 

byla ukončena ve 12 hodin. Následně 

pořadatelé uklidili a zametli prostory 

sokolovny a sokolské zahrady.

Akce byla ukončena ve 14. hod. 

Touto cestou děkuji městu Slušovice, 

Mikroregionu Slušovicko, TNS Servis 

za pomoc a podporu, dále organizáto-

rům, všem výše jmenovaným a hlavně 

všem 90 účastníkům z 6-ti sborů XI. 

okrsku. Přeji jim, aby nabyté vědomosti 

uchovali v paměti a dále je rozšiřovali, 

ale hlavně jim přeji, aby je nikdy nemu-

seli použít v praxi.
Milan Novák

starosta SDH Slušovice

Dne 26. 5.2018 SDH Neubuz pořá-

dal Okrskové kolo v požárním sportu. 

Soutěže se zúčastnilo 9 družstev star-

ších žáků, 8 družstev mladších žáků a 

přípravka Trnavy. Našim starším žá-

kům se v jejich kategorii bohužel příliš 

nedařilo a obsadili 9. místo.

Soutěž dospělých proběhla v kate-

goriích mužů a žen. Celkem soutěžilo 

8 mužských týmů. Mužstvo SDH 

Slušovice se umístilo na 2. příčce za 

vítěznou Neubuzí. V kategorii žen ob-

sadilo družstvo žen Slušovic 4. místo a 

postupuje do Okresního kola v požár-

ním sportu.

Děkuji všem členům soutěžních 

družstev a jejich vedoucím za repre-

zentaci SDH Slušovice v Okrskové 

soutěži. Poděkování patří i Jiřímu 

Fišnarovi st., jenž byl hlavní rozhodčí 

disciplíny Požární útok a Jiřímu 

Fišnarovi ml., který byl velitelem 

Okrskové soutěže a zároveň stačil po-

moci soutěžnímu družstvu v soutěž-

ních disciplínách.

Za výbor SDH Slušovice

Milan Novák 

starosta SDH Slušovice

Poděkování patří panu JUDr. Ing. Karlu 

Nedbálkovi, PhD. a panu Mgr. Zdeňku 

Karlachovi za zapůjčení zázemí a části 

prostor v dostihovém areálu a členům 

Golfového klubu za vstřícnost při naší 

soutěži. Dále patří poděkování zdravot-

níkům Marii a Michalovi Novákovým, 

rozhodčím Jiřímu Fišnarovi ml., Karlu 

Jarcovjákovi, Jaroslavu Křenovi a Ondřeji 

Krčmovi, hlasateli Jiřímu Fišnarovi st., 

SDH Hrobice za zapůjčení a obsluhu ča-

somíry při soutěži mladých hasičů, SDH 

Roštění za zapůjčení časomíry při soutě-

ži dospělých, Miroslavu Horákovi 

za ozvučení, Jiřímu Kotkovi za zapůjčení 

udírny, Martinu Kovářovi, Marianu 

Juříkovi, Michalu Staňkovi, Ivetě 

Stryjová, Renatě Fišnarové, Ivoně Janků, 

Lucii Jaroňkové za občerstvení soutěž-

ních družstev a hostů. Monice Dolinové, 

Veronice Horákové, Lucii Poláchové, 

Veronice Holíkové, Evě Horákové, 

Svatopluku Matůšů, Danielu Slamě-

níkovi, Aleně Veselé, Karlu Dolinovi, 

Ladislavu Fišnarovi, Miroslavu Zaple-

talovi, Jakubu Kuňákovi, Martinu 

Gajdošíkovi, Davidovi Tomšů, Lucii 

Tomšů, Milanu Valovi, Patriku Žákov-

skému náleží uznání za technické zabez-

pečení soutěže.

Na závěr ještě poděkování všem zú-

častněným aktérům soutěže i publiku 

v hledišti.

Za výbor SDH Slušovice

Milan Novák 

starosta SDH Slušovice

dokončení ze str. 1

ci a rytmus při nepřímé masáži srdce. 

Poté byl odměněn sladkostí.

Willert Jaroslav a Dřevojánek Martin 

na sokolské zahradě na stanovišti Besipu 

vyzkoušeli MH ze zručnosti jízdy na ko-

loběžce mezi kužely a překážkami, tes-

tem prověřili mladí hasiči z pravidel jízdy 

i chůze na pozemní komunikaci. 

Na stanovišti JSDHO Slušovice – Novák 

Michal, Nováková Marie, Fišnar Jiří. ml., 

Fišnar Ladislav, Zapletal Miroslav s do-

provodným slovem Jiřího Fišnara st., se 

mladí hasiči seznámili s vybavením 

JSDHO, v praxi si vyzkoušeli postup při 

použití přenosných hasicích přístrojů, 

rozlišovali jejich druhy a použití.

Příslušníci policie ČR předvedli ukázku 

práce se služebním psem při zadržení 

pachatele. Na závěr si mladí hasiči v pra-

xi ověřili práci s pěnidlem během ukázky 

hašení pěnou.
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V sobotu 5. května 2018 ASPV 

Slušovice uskutečnila turistický po-

chod pod názvem „Vycházka za po-

hádkou“. 

Trasa vedla po fáborcích. Směřovala 

na Hrobice – Dubíčko, kde na děti čeka-

la zvířátka z pohádky o Koblížkovi. Děti 

během cesty plnily úkoly, za které byly 

odměněny. Potkaly zajíčka, medvěda, 

vlka, ježka a samozřejmě i chytrou lišku. 

Tyto pohádkové postavičky nám po-

mohla předvádět děvčata z mažoretek 

a kluci z ASPV Slušovice. Nechyběl ani 

sport, a to běh, přeskok přes lano, pře-

tahovaná a další disciplíny, jako hledat 

obrázky z pexesa další úkoly. Zúčastnily 

se i maminky či babičky s kočárky. 

Na hrobickém výletišti si všichni společ-

ně opekli špekáčky a mohli se svézt 

na čtyřkolce, kterou zapůjčila i s řidičem 

firma Quicktrans s.r.o. Slušovice. 

Na drobné odměny přispělo peněžní 

částkou TNS Servis Slušovice s.r.o., kte-

rému patří velké poděkování. Děkujeme 

všem organizátorům a mažoretkám 

za přípravu a organizaci této akce. 

Za ASPV Slušovice

 Květa Henzelýová

26. května 2018 se mimořádné akce 

celorepublikového významu – setkání 

praporů v Brně zúčastnili i praporečníci 

XI. okrsku z SDH Březová – Radek 

Šmakal, SDH Hrobice – Zdeněk 

Vinklárek., SDH Neubuz – Stanislav 

Tomšů, SDH Slušovice – Tomáš Blažek, 

SDH Trnava – Viktor Mozga, SDH Veselá 

- Antonín Machalíček, SDH Všemina – 

Vlastimil Tomšů. Milan Novák za SDH 

Slušovice jako doprovod.

Tato akce proběhla při slavnostním 

otevření brněnského výstaviště k zaháje-

ní výstavy k 100. výročí vzniku 

Československé republiky pod názvem 

Festival RE:PUBLIKA 1918 – 2018. 

Festival zahajovali předseda vlády České 

republiky A. Babiš a předseda vlády 

Slovenské republiky P. Pellegrini, ministři 

kultury ČR i SR, primátor města Brna, 

hejtman Jihomoravského kraje a dvojník 

T. G. Masaryka. Po zahájení výstavy ná-

sledoval slavnostní pochod v rekordním 

počtu čtyř set hasičských a záchranář-

ských praporů. Po ukončení pochodu 

proběhl slavnostní akt dekorace praporů 

stuhou SH ČMS k 100. výročí založení 

Československa. 

Děkuji touto cestou všem zúčastně-

ným praporečníkům za reprezentaci XI. 

okrsku, SDH Březová a Obecnímu úřadu 

Březová za pomoc při dopravě na tuto 

akci.
Milan Novák

starosta SDH Slušovice
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Po třech letech měli žáci 7. – 9. ročníků znovu možnost zúčastnit se zájez-

du do Londýna. Letošní zájem byl opravdu rekordní: na zájezd se přihlásilo 

84 dětí a zájezd tedy absolvovaly dvě samostatné skupiny ve dvou autobu-

sech. 

ZÁJEZD DO ANGLIE 

Vyjížděli jsme v neděli ráno od školy. 

Celý den i noc jsme strávili v autobuse 

a v pondělí v brzkých ranních hodinách 

jsme dorazili do francouzského města 

Calais. Na ostrovy jsme cestovali tune-

lem Channel Tunnel do anglického pří-

stavu Folkestone. A poté již zbýval jen 

krátký přesun do londýnské části 

Greenwich a odtud metrem do centra 

britské metropole. A Londýn byl náš.

Program obou skupin se časově mírně 

lišil. Z důvodu velkého celkového počtu 

účastníků nebylo možné absolvovat 

všechny prohlídky pohromadě. Vše, co 

bylo v plánu zájezdu, však obě skupiny 

absolvovaly - jen v jiných časech. A tak 

jsme se často s úsměvem na tvářích po-

tkávali v desetimilionovém hlavním měs-

tě Spojeného království jako staří známí.

Paní průvodkyně nás provedla po nej-

známějších londýnských památkách. 

Prošli jsme se kolem budov parlamentu, 

po náměstí Trafalgar Square a Piccadilly 

Circus nebo kolem 10 Downing Street, 

kde bydlí britský premiér. K Bucking-

hamskému paláci jsme dorazili právě 

včas na střídání stráží. 

Na náměstí Leicester Square jsme do-

stali rozchod, který, i přes bolavé nohy, 

většina dětí i učitelů využila k dalšímu 

dlouhému pochodu do Primarku na Ox-

ford Street. 

Odměnou za únavnou cestu autobu-

sem i celodenní chození po centru měs-

ta nám byla projížďka na obřím kole 

London Eye s úchvatným výhledem 

na celý Londýn. Ještě jeden přesun auto-

busem, tentokrát už na meeting point, 

kde si nás jednotlivé hostitelské rodiny 

postupně vyzvedávaly a odvážely 

do svých domovů. 

V rodinách jsme kromě nové slovní 

zásoby načerpali i tolik potřebnou ener-

gii a další den jsme znovu mohli vyrazit 

autobusem do centra Londýna, tento-

krát do muzea voskových figurín 

Madame Tussauds. 

Odpoledne nás autobus odvezl 

do královnina letního sídla, městečka 

Windsoru. Většina z nás jen o tři dny 

dříve sledovala přenos z královské svat-

by prince Harryho a teď jsme měli mož-

nost dostat se přímo do kaple, kde se 

svatební obřad odehrával. Navečer jsme 

se opět vrátili do hostitelských rodin.

Poslední, třetí den v Londýně, jsme se 

přepravovali pro nás nezvyklou hromad-

nou dopravou, a sice lodí, tak zvaným 

clipperem, po řece Temži. Poté, co jsme 

se vyfotili u nultého poledníku 

v Greenwich, byl v plánu další hrad, ten-

tokrát londýnský Tower, vězení i středo-

věký palác v jednom.

Naše další kroky směřovaly přes zve-

dací most Tower Bridge, kolem londýn-

ské radnice a Shakespearova divadla 

Globe, přes Millennium Bridge k tržišti 

Camden Market. Tam jsme opět dostali 

rozchod, abychom si mohli vychutnat 

atmosféru londýnského trhu s jídlem. 

Po zpáteční cestě clipperem jsme si 

ještě obešli Millennium Dome, nakoupili 

zásoby jídla a pití na cestu a vyrazili stej-

nou cestou přes Eurotunnel, Francii, 

Belgii a Německo zpět do Slušovic.

Jana Kořenová

OHLASY ÚČASTNÍKŮ

Byl to úžasný zážitek. Rodiny byly 

příjemné a milé ...

Londýn je krásné multikulturní město 

plné úžasných památek a staveb.

Bylo úžasné vidět tolik lidí z různých 

národů.

Počasí vyšlo, ani jsem ten deštník, 

který jsem zapomněla, nepotřebovala.

Londýn je krásné město se spoustou 

památek, které jste mohli vidět ve fil-

mech, ale naživo je to úplně něco jiné-

ho.

Už teď vím, že jsem v Londýně nebyla 

naposled.

Hodnocení: ***** z pěti.

Nejlepší týden mého života!

Zájezd byl skvělý. Sice mě zamrzelo, 

že jeden z největších symbolů Londýna 

byl zrovna v rekonstrukci (Big Ben), ale 

plně to vynahradily ostatní památky 

a zážitky.

Děkujeme rodičům účastníků za jejich 

podporu a bezproblémový průběh této 

akce, žákům, kteří byli po celou dobu 

pobytu spolehliví a ukáznění, pracovní-

kům cestovní kanceláře Školní zájezdy, 

paním průvodkyním a pánům řidičům. 

Velké díky patří paní učitelce Janě 

Kořenové, která celý zájezd připravila 

a organizovala.

Vedení školy
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Ve středu 6. června 2018 se 

v Baťově vile ve Zlíně uskutečnilo 

slavnostní setkání u příležitosti 

Ocenění žáků Zlínského kraje za rok 

2018. 

Je to tradiční akce Zlínského kraje ko-

naná vždy na konci školního roku. 

Navržená žákyně z naší školy Michaela 

Kurtinová z 8. A byla vybrána k ocenění 

za mimořádné úspěchy v mimoškolní 

činnosti. Její doménou je sportovní aero-

bik, kterému se věnuje od druhé třídy.

Je to nadaná dívka, pracovitá a velmi 

skromná. Svojí poctivou a zodpovědnou 

prací na trénincích si zasloužila meziná-

rodní úspěch. 

Míša je držitelkou zlaté medaile, kte-

rou vybojovala na Mistrovství Evropy 

ve sportovním aerobiku. Šampionát se 

konal 23. – 25. května 2017 v Karlových 

Varech a Míša závodila jako členka tria 

sportovního aerobiku v kadetské kate-

gorii (závodníci 11 – 13 let). Spolu se 

svým týmem se výbornými výkony v jar-

ních nominačních závodech probojovala 

do státní reprezentace a skvělou formu 

korunovala titulem Mistryně Evropy. 

Další velkou výzvou bylo Mistrovství svě-

ta v říjnu 2017 v Holandsku. Ve stejné 

kategorii jako na Mistrovství Evropy vy-

bojovala pro Českou republiku bronzo-

vou medaili. 

Díky svým sportovním úspěchům, vy-

trvalosti a píli byla Míša nominována 

také v anketě Nejúspěšnější sportovec 

Zlínského kraje 2017 v kategorii Cena 

občanů Zlínského kraje. 

Svým cílevědomým přístupem a zis-

kem více než 50 medailí je velkým pří-

kladem pro mnoho svých vrstevníků, 

protože jim ukazuje, že má smysl věno-

vat se sportu a ne jen sedět třeba u po-

čítače.

Míšo, přejeme ti hodně zdraví, ener-

gie, úspěchů a splnění vysněných cílů.

Zdeňka Štěpánová

V úterý 5. 6. 2018 se týmy vybra-

ných tříd druhého stupně zúčastnily 

celostátního finále vědomostní soutě-

že EUROREBUS, které se konalo v nej-

větším kongresovém hotelu v Evropě, 

v pražském Top Hotelu. 

Žáci prokázali své bohaté vědomos-

ti ze zeměpisu a ostatních přírodních 

věd i všeobecný přehled. Za skvělý 

výkon, který předvedli, získala naše 

škola krásné šesté místo. 

Reprezentovali nás tito žáci: Matyáš 

Divílek, Petr Molek, Jakub Vyko-

pal, Martin Brzek, Lucie Škraba-

nová a Marie Waloszková. 

Patří jim velké poděkování za jejich 

skvělý výkon a přejeme jim hodně 

dalších úspěchů. 

Jana Balusková

Z 9. ročníku vychází 48 žáků, z toho 

10 absolventů odchází na gymnázia (2 

žáci na Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, 7 

na Gymnázium a Jazyková škola s prá-

vem státní jazykové zkoušky Zlín a 1 žák 

na Gymnázium Ladislava Jaroše 

Holešov), 25 žáků je přijato na střední 

školy nebo střední odborné školy do stu-

dijních oborů s maturitou a 13 žáků je 

přijato do učebních oborů. Letos si žáci 

podávali 2 přihlášky na střední školy. 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání 

s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní 

přípravou) se konala jednotná zkouška z českého jazyka a lite-

ratury a z matematiky a její aplikace, jejíž realizací bylo pověře-

no Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Žáci mohli 

v prvním kole přijímacího řízení konat jednotnou přijímací 

zkoušku dvakrát, 12. 4. 2018 ve škole uvedené na přihlášce 

v prvním pořadí, 16. 4. 2018 ve škole uvedené ve druhém 

pořadí. Jednotné testy byly centrálně vyhodnoceny a lepší vý-

sledek z obou písemných testů byl zapracován v celkovém 

hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení. 

Informaci, zda jsou žáci přijati, se zájemci o studium učeb-

ních oborů dozvěděli na webových stránkách SŠ již 23. dubna, 

budoucí maturanti až 27. dubna 2018. Svůj zájem stát se žá-

kem příslušného oboru vzdělání na da-

né střední škole žáci potvrdili odevzdá-

ním zápisového lístku. 

Největší zájem projevili žáci naší školy 

o studium maturitních i učebních oborů 

na Střední průmyslové škole polytech-

nické – Centrum odborné přípravy Zlín 

(9 žáků). 6 žáků bude od příštího školní-

ho roku navštěvovat Obchodní akademii 

Tomáše Bati a Vyšší odbornou školu 

ekonomickou Zlín, 4 žáci Střední průmy-

slovou školu v Otrokovicích a 3 žáci 

Střední průmyslovou školu Zlín, 4 žáci se budou věnovat studiu 

oboru kuchař – číšník na Střední škole gastronomie a obchodu 

Zlín. 2 děvčata svůj zápisový lístek odevzdala ve Střední zdra-

votnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín. Osm 

žáků se zapsalo na dalších osmi středních školách ve Zlínském 

kraji. Dva žáci si vybrali vzdálenější školy, a to Střední školu 

Havířov - Šumbark a rakouskou střední školu HLT Retz.

Přejeme všech absolventům mnoho studijních i osobních 

úspěchů v další etapě jejich života.

Mgr. Zdeňka Štěpánová

výchovná poradkyně
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VÝROČÍ  duben – červen 2018

Marie Válková
Bohumila Jašková
Ing. Jaroslav Pečiva
Antonie Grecmanová
Mojmír Šťastný
Libuše Miklová
Jiřina Valeriánová
Anna Nováková
Marie Vitovská
Alena Střílková
Jarmila Machalová
Alena Stuchlíková
Emilie Handlová
Ing. Miroslav Gargulák
Marie Pivodová
Zdeňka Kobylíková
Jana Čalová
Lucien Rudl
Anna Kozubíková
Pavla Daňková
Marie Kopecká
Jaroslav Tomšíček 

Všem jubilantům 

srdečně blahopřejeme!

NAROZENÍ

Sára Foltýnová
Valentýna Černá
Nela Mlýnková
Josefína Hefková

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

ÚMRTÍ

Alena Trunkátová
Zdenka Kučerová
Hana Juchelková
Emil Daněk
Jaroslav Semela
Olga Dřevikovská
Jiří Vít
Stanislav Dujka
Marta Plšková
Jiří Koláček
Marie Janušková 

 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast.

V rubrice Společenská kronika jsou 

zveřejňovány významné životní události 

občanů Slušovic. Pokud nechcete tyto 

informace, které se Vás osobně týkají 

zveřejnit, obraťte se na matriku MěÚ – 

písemně, osobně nebo telefonicky /tel. 

577 983 344, 577 981 376/.

matrikářka

ZLATÁ SVATBA
V měsíci dubnu oslavili 50 společ-

ných let - Zlatou svatbu - manželé 

Josef a Marta Švajdovi ze Slušovic.

K tomuto krásnému výročí jim bla-

hopřáli zástupci města ing. Petr 

Hradecký a Mgr. Jindřich Elšík. 

MUDr. Michal PŘIKRYL

UROLOGIE

nám. Svobody 710

763 15 Slušovice

Tel. 577 544 162, 577 544 163

E-mail: prikryl@urologieslusovice.cz

www.urologieslusovice.cz

Sestra: Ilona Gajdošíková

Po  7,00 – 13,30 

Út 13,00 – 18,00

St 7,00 – 13,30

Čt 7,00 – 13,30

Pá 7,00 – 12,30

Občas si vzpomenu na ty časy, kdy jsem každou sobotu před obědem netrpělivě 

vyčkávala u televize na další díl pořadu s názvem Bludiště. Už jako malá jsem si přála 

vydat se se svými kamarády do studia České televize poměřit své síly ze sportovní 

a vědomostní oblasti s žáky z jiných škol. A letos se mi tento sen konečně splnil.

Zpočátku byla ze všeho nejdůležitější volba dobrého týmu, který by byl schopný 

obstojně reprezentovat naši školu. Nakonec se usoudilo, že pro tuto příležitost budu 

nejvhodnější já, Martin Brzek a Natálie Polaštíková z 9.B a Věra Dlabajová z 9.A. 

a jako podpora nás doprovodí spolužáci z 9.B a 6.A a jejich třídní učitelé. Pak už 

zbývalo jen namalovat pár transparentů, vymyslet název pro náš tým, vytvořit takzva-

nou „vizitku týmu a školy”, prodiskutovat strategii a byli jsme připraveni.

Dne 2. května 2018 jsme v ranních hodinách všichni vyrazili do Ostravy do ateliérů 

České televize, kde to celé probíhalo. Vše začalo návštěvou kostymérny, ve které nám 

byly přiděleny naše červené týmové dresy a kde jsme byli podrobněji obeznámeni 

s pravidly soutěže. Poté již následovalo samotné natáčení. Naši spolužáci se do fan-

dění pustili v plném nasazení a byli tak pro soutěžní tým důležitou podporou. Co nás 

překvapilo, bylo například to, že se některé záběry musí kvůli kamerám točit vícekrát, 

nebo že se jednotlivé disciplíny nenatáčejí ve stejném pořadí, ve kterém je vidíme 

na televizích obrazovkách. Celkově pro nás byla účast v soutěži velmi přínosná a roz-

hodně to stálo za to.

A jak to tedy dopadlo? To se bohužel dozvíte až koncem září* na televizní stanici 

ČT:D/ČT Art. Nicméně o sobě můžeme již nyní hrdě prohlásit, že jsme v Bludišti ne-

zabloudili. A kdo nezabloudí v Bludišti, ten se ani ve Slušovicích neztratí! 

Lucie Škrabanová

* Předběžné datum vysílání je stanoveno na 29. 9. 2018


