
S končícím volebním období 

bych Vás chtěl seznámit s jednou 

důležitou skutečností, která se tý-

ká stavu finančních prostředků 

města Slušovice. 

Poprvé se podařilo vytvořit význam-

nou finanční rezervu, která umožnila 

v tomto volebním období a umožní 

v nadcházejícím volebním období jed-

nodušší plánování investičních akcí. 

Neméně důležitá je tato rezerva pro 

případné řešení neplánovaných krizo-

vých situací. V minulosti se běžně 

stávalo, že některé menší opravy byly 

několikrát odkládány a teprve v tomto 

končícím volebním období se je poda-

řilo vyřešit. Abych byl konkrétní, jed-

nalo se například o vyřešení vleklých 

problémů s kanalizačními přípojkami 

mateřské a základní školy. Na vytvoře-

ní finanční rezervy měly také vliv naše 

žádosti o dotaci na opravu hasičské 

zbrojnice. V loňském ani letošním ro-

ce jsme tuto dotaci nezískali a je teď 

na nových zastupitelích, zda budou 

ještě zkoušet podávat nové žádosti 

o dotaci, nebo zda část finanční rezer-

vy použijí na opravu bez dotace. 

Dalším důležitým důvodem pro vytvo-

ření rezervy je plánovaná rekonstruk-

ce náměstí. Finanční rezerva umožní 

do budoucna snazší rozhodování, po-

kud bude o této akci uvažováno.

Na závěr připojuji poděkování radě 

a zastupitelům města, vedení a za-

městnancům našich škol a také všem, 

kteří se podíleli na organizaci a čin-

nosti spolků. Připojuji také poděková-

ní všem, kteří podporovali dění 

ve městě dobrým slovem či myšlen-

kou. 
 Petr Hradecký, starosta
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V úterý dne 4. 9. 2018 se slavnostně 

otevřely prostory nově zrekonstruované 

budovy na ulici Hřbitovní pro služby 

prorodinných, sociálních a volnočaso-

vých aktivit dětí, mládeže a rodin s dět-

mi. V nově vybudovaném zázemí budou 

provozovat aktivity dvě organizace, a to 

DOMINO a Skaut. I když možnosti re-

konstrukce budovy zpočátku narážely 

na problémy, vše se nakonec podařilo 

zvládnout. Otevřením těchto prostor 

umožní slušovickým občanům využívat 

širokou škálu služeb, jakými jsou dětské 

jesle, které jsou určené pro děti ve věku 

0,5 – 4 roky, nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let, 

komunitního centra pro rodinu a skaut-

ské oddíly.

Jsme s díky představitelům města za 

zrekonstruování budovy a umožnění ko-

munitního života slušovických dětí, mlá-

deže a rodin s dětmi v tak krásných 

prostorách.

Michaela Slavíková

ředitelka organizace DOMINO cz, 

o.p.s.

SLOVO STAROSTY
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• Rada města schválila konání místní 

výstavy drobných hospodářských zvířat 

ve dnech 8. a 9. 9. 2018 v chovatelském 

areálu v ul. Osvoboditelů.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí individuální dota-

ce z rozpočtu města uzavřenou mezi 

Městem Slušovice a Českým svazem 

chovatelů, z. s. Slušovice. Dotace ve výši 

10 000 Kč bude použita na nákup pohá-

rů, na přípravu výstavy drobného hospo-

dářského zvířectva a na opravy v areálu 

chovatelů.

• Rada města schválila darovací 

smlouvu mezi městem Slušovice a FC 

Slušovice. Touto smlouvou FC Slušovice 

přispěje městu finančním darem ve výši 

100 000 Kč na realizaci automatického 

zavlažovacího systému – fotbalové hřiš-

tě Slušovice“.

• Rada města schválila umístění vývěs-

ní skříně pro DOMINO cz, o. p. s. vedle 

plakátovací plochy před mateřskou ško-

lou u náměstí.

• Rada města schválila Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo se společností NATRIX 

VZ, s. r. o. Ratíškovice na opravu hřbi-

tovní zdi ve Slušovicích, na základě kte-

rého bude realizována nová kamenná 

zeď na severní hranici starého hřbitova.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí individuální dota-

ce z rozpočtu města uzavřenou mezi 

Městem Slušovice a Českým svazem 

včelařů, ZO Slušovice. Dotace ve výši 

30 000 Kč bude použita na nákup chov-

ného včelího materiálu a léčiv pro přelé-

čení včelstev v okruhu působnosti zá-

kladní organizace.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí individuální dota-

ce z rozpočtu města uzavřenou mezi 

Městem Slušovice a společností 

DOMINO cz. Dotace ve výši 10 000 Kč 

bude použita na úhradu provozních ná-

kladů projektu Skládanka pro rodiny.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí individuální dota-

ce z rozpočtu města uzavřenou mezi 

Městem Slušovice a DOMINO cz, o. 

p. s.. Dotace ve výši 15 000 Kč bude 

použita na úhradu provozních nákladů 

v rámci poskytování registrované sociál-

ní služby Nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež ve Slušovicích.

• Rada města schválila dodavatelem 

prvků na nové fitness hřiště ve Slušovicích 

firmu Josef Venský.

• Rada města schválila možnost bez-

platné inzerce ve Slušovických novinách 

volebním stranám a sdružení nezávislých 

kandidátů v souvislosti s volbami do za-

stupitelstev obcí. Pokud požaduje voleb-

ní strana inzerci většího rozsahu, hradí si 

část  inzerátu nad rámec velikosti A5 dle 

ceníku za inzerci.

• Rada města schválila kupní smlouvu 

mezi městem Slušovice a společností 

Pila MSK, a.s. na prodej surového dřeva 

v období 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018.

(Více na www.slusovice.cz)

Vážení spoluobčané,

rád bych Vás informoval o akcích, které se nám poda-

řilo pro město Slušovice zrealizovat, a zároveň bych Vás 

seznámil s výhledem do dalších let.

• ZREALIZOVANÉ AKCE

 Školka – přepojení MŠ Sluníčko v ulici Rovná na kanalizační řad 

a rozdělení odpadních vod na splaškové a dešťové s výhledo-

vým připojením do dešťové kanalizace.

ZŠ Slušovice – rekonstrukce kanalizační přípojky v areálu ZŠ

Napojení dešťové kanalizace v ulici Dostihová do Dřevnice

Oprava dešťového odvodnění u pobočky České pošty

 Oprava kanalizace a umístění příčného dešťového žlabu  

v ulici Osvoboditelů

Rekonstrukce přečerpávací stanice v ulici Na Výpusti

Pořízení mechanických hrubých česlí na ČOV

 Vybudování nového kanalizačního řadu v ulicích Manovo  

a Ciron

Aktualizace pasportu vodovodního řadu

 Pravidelné opravy kanalizačních šachet a výměna kanalizač-

ních poklopů

 Výměny sekčních ventilů na vodovodním řadu a osazování 

nových koncových hydrantů

 Příprava projektu „Prodloužení inženýrských sítí ul. Školní“ 

a „Položení nového vodovodního řadu a oddílné kanalizace 

na nám. Svobody“.

Oprava plechové střechy na objektu staré hasičské zbrojnice

Kompletní výměna plyn. kotlů na čp. 621 a částečná na čp. 397

 Nákup malotraktoru Kioti 28, velkoplošné sekačky Kawasaki 

Scag a nákl. automobilu s hydraulickou rukou Iveco Daily

Nákup nové PC sestavy do KBTV

 Mezi pravidelné činnosti jistě patří v neposlední řadě odstraňo-

vání poruch na vodovodním a kanalizačním řadu a péče 

o vzhled a čistotu města

• PLÁNOVANÉ PROJEKTY

 Rekonstrukce kanalizace v ulici Dostihová (od objektu bývalého 

WC u dostihové dráhy až po sídliště na ulici Družstevní)

 Ve spolupráci se ŘSZK rekonstrukce komunikace ul. Vítězství, 

kde budou položeny nové inženýrské sítě (vodovodní řad, 

splašková a dešťová kanalizace) a následně na to navazující 

projekt bude řešit odvod dešťových vod do řeky Dřevnice.

 Ve spolupráci s COOP Jednota se dokončuje projekt, který od-

vede všechny dešťové vody z nám. Svobody a přilehlých objek-

tů do řeky Dřevnice.

 Výhledové zokruhování vodovodního řadu, rozdělení sekčními 

ventily a plánované výměny starého litinového potrubí

 Na bytovém fondu se budeme zabývat rekonstrukcí společných 

prostor a svislých rozvodů u vytipovaných domů.

Dále bych chtěl vyzvat občany, kteří mají jakýkoliv 

podnět týkající se chodu Služeb města Slušovice, p.o., 

aby se mi ho nebáli sdělit, protože jen vzájemná spolu-

práce nás posune dál.

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se jakoukoliv 

měrou podílejí na výše zmíněných činnostech pro město 

Slušovice.
Ing. Jan Fenyk, ředitel Služeb města Slušovice

Ve dnech 3. a 9. října 2018 bude 

na území města Slušovice prová-

děna velkoplošná deratizace. 

Akci zabezpečuje firma Deratex, 

spol. s r.o. Zlín, která provede ošetření 

kanalizační sítě, veřejných ploch a vy-

braných objektů.

Vzhledem k tomu, že je pravděpo-

dobný výskyt hlodavců i v okolí obyt-

ných domů a hospodářských stavení, 

vyzýváme vás ke spolupráci při vyhle-

dávání pobytu hlodavců. 

Pokud to situace vyžaduje, nahlaste 

své požadavky na městský úřad – 

Služby města Slušovice, I. patro,  aby 

bylo možné zabezpečit komplexní 

ošetření obce.
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Od 1. – 5. 10. se uskuteční tradiční 

Týden knihoven, kdy se jako každoroč-

ně přidáváme k této celostátní akci. 

Registrace nových čtenářů zdarma 

– jeden rok si můžete půjčovat knihy 

zdarma. Platí pro dosud nepřihlášené 

čtenáře nebo pro ty, kteří zde již déle 

než dva roky nebyli.

Amnestie na upomínky – pokud 

dlužíte knihy již dlouho a přijdete je 

v tomto týdnu vrátit, poplatek za upo-

mínku, upomínací dopis či pokus o smír 

Vám bude prominut (a nebojte se, nikdo 

nebude pro dlouhou prodlevu ve vráce-

ní peskován, přejdeme to s úsměvem :-). 

Využijte této možnosti.

Dny otevřených dveří – prakticky 

stále v půjčovní době knihovny. Přijďte 

se porozhlédnout po knihovně, zjistit, 

jaké knihy nebo časopisy si můžete vy-

půjčit či jaké služby naše knihovna po-

skytuje. Děti mohou zjistit nejen to, jaké 

knihy nebo časopisy pro ně máme k vy-

půjčení, ale také, jaké hry si sem mohou 

přijít zahrát a s kterými hračkami či sta-

vebnicemi si zde mohou hrát.

Dopoledne pro maminky s dětmi 

od září opět pokračují (pouze o prázdni-

nách a v květnový státní svátek se neko-

naly). Každé první úterý v měsíci můžete 

přijít se svými (nebo rodinou k hlídání 

svěřenými) dětmi do knihovny, od 9-11 

hodin vám bude k dispozici (nejen) dět-

ské oddělení. Můžete si povídat s ostat-

ními maminkami, číst, hrát… Uvaříme 

vám dobrý čaj nebo kávu a můžete 

strávit příjemné dopoledne v knihovně. 

V této době je knihovna otevřena pouze 

vám – nemusíte být zrovna maminka, 

můžete být teta, babička, starší sestra – 

a vzít děti sem k nám. Dokonce ani 

ženské pohlaví není podmínkou – může-

te být nějaký odvážný tatínek, strejda či 

dědeček…

Těšíme se na vaši návštěvu při 

některé z akcí knihovny nebo v půj-

čovní době.

PRODEJ VSTUPENEK 

NA AKCE MĚSTA SLUŠOVICE

V současné době máme v prodeji 

vstupenky na koncert Spirituál kvin-

tet a na pohádku Pinocchio.

Koncert Spirituál kvintet se usku-

teční v sobotu 27. 10. 2018 v 19 hodin 

v Nové sokolovně ve Slušovicích. 

Zazní písně, které jste zde mohli slyšet 

při koncertě v roce 2014, ale více než 

polovina písní bude z těch, které zde 

minule nezazněly. Vstupné 170 Kč.

Pohádku Pinocchio v podání herců 

Slováckého divadla Uherské Hradiště 

Tomáše Šulaje a Pavla Majkuse (Agentura 

Pierrot) můžete zhlédnout 25. 11. 2018 

v 15 hodin. Vstupné opět 20 Kč pro děti 

do patnácti let a 50 Kč pro ostatní divá-

ky.

Délka trvání představení je 80 minut 

včetně patnáctiminutové přestávky.

Adventní koncert se bude konat 9. 

12. 2018. Na tuto akci vstupenky ještě 

nejsou v prodeji. Prosím, nežádejte re-

zervaci před oficiálním vyhlášením pro-

deje. Informace o prodeji vstupenek 

a akcích v knihovny naleznete ve vitrí-

nách Města Slušovice za kostelem a na-

proti městskému úřadu, na webových 

stránkách www.slusovice.knihovna.

cz, v kalendáři akcí na www.slusovice.

eu či na Facebooku knihovny: www.

facebook.com/knihovnaslusovice. 

A samozřejmě přímo v městské knihov-

ně. Předprodej je plánován na první po-

lovinu měsíce října.

Kdo má zájem, může dostávat také 

oznamky na akce knihovny a Města 

Slušovice do svých emailových schrá-

nek. Stačí poslat email na knihovna.

slusovice@cmail.cz a do předmětu 

uvést Oznamky. Bude Vám zaslán for-

mulář, po jehož vyplnění Vás zařadíme 

do databáze zájemců o oznamky.

V sobotu 1. 12. 2018 se můžete opět 

těšit na tradiční Adventní jarmark mi-

kroregionu Slušovicko, který se usku-

teční v nové sokolovně ve Slušovicích 

a na přilehlé nově upravené sokolské 

zahradě.

Přejeme vám krásné podzimní dny.

Jana Kapustová 

Městská knihovna ve Slušovicích

Tel. 575 570 636

Email: knihovna.slusovice@cmail.cz

www.slusovice.knihovna.cz

www.facebook.com/knihovnaslusovice

NOVÉ KNIHY O SLUŠOVICÍCH

V Městské knihovně ve Slušovicích pro 

vás máme připraveny k vypůjčení knihy 

R. Kališe Slušovická zastavení (10x) 

a Kapitoly z dějin farnosti Slušovice (5x).

Dobrý den milí spoluobčané, dovolte, abychom vás informovali o znovu-

obnovení místní skupiny Českého červeného kříže ve Slušovicích. 

Nabízíme: 

- školení první pomoci pro firmy i jednotlivce

- zdravotnické dozory

- kroužek pro děti Mladý záchranář

Více informací poskytneme na emailu: cervenykrizslusovice@seznam.cz

Těšíme se na spolupráci s vámi.

Marie Nováková, předsedkyně místní skupiny ČČK
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Rekonstrukce sokolské zahrady

Přestavba vnitřních prostor budovy 

č. p. 558 pro nízkoprahové centrum, 

klubovny skautů a mikrojeslí včetně 

výměny oken a zateplení

Prodloužení opěrné zdi v ul. 

Na Vyhlídce

Rekonstrukce kamenné hřbitovní 

zdi

Rekonstrukce sportoviště u základní 

školy 

Rekonstrukce plynové kotelny zá-

kladní školy a sportovní haly

Výměna krytiny střechy školní jídel-

ny základní školy

Rekonstrukce tříd v mateřské škole

Oprava povrchu podlahy ve spor-

tovní hale základní školy

Pořízení nových tabulí pro první 

stupeň základní školy

Vybavení zeměpisné učebny

Vybudování nové jazykové učebny

Rekonstrukce učebny pro jazykovou 

výuku a informační technologie

Nákup čističek vzduchu do tříd ma-

teřské školy

Výměna a doplnění herních prvků 

dětského hřiště ve sportovním areálu 

u základní školy

Rekonstrukce chodníků v areálu 

mateřské školy

Elektronické zabezpečení vchodů 

mateřské a základní školy

Výměna ventilů radiátorů v základní 

a mateřské škole

Pořízení mantinelů pro florbal 

ve sportovní hale základní školy

Oprava přípojky kanalizace základní 

a mateřské školy

Oprava elektroinstalace kabinetů 

základní školy

Doplnění rekuperace vzduchotech-

nického zařízení v kuchyni základní 

školy

Vybudování fitness hřiště ve spor-

tovním areálu u základní školy

Přesun a úprava komunikace k za-

hrádkářské osadě Mannovo

Rekonstrukce místní komunikace 

Cirón včetně přeložky plynovodu

Rekonstrukce chodníků na sídlišti 

Padělky

Rekonstrukce chodníků ul. 

Dostihová a Rovná (u mateřské školy)

Rekonstrukce chodníků v ulici 

Družstevní a Nová

Oprava chodníku v ulici Na Výpusti

Stavební úpravy zpevněných ploch 

před poštou 

Výstavba parkoviště vedle pekárny 

u pošty

Nový chodník u zdravotního stře-

diska
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Doplnění chodníků na hřbitově

Úprava propustku u křižovatky ul. 

Hřbitovní a Bílá Hlina

Doplnění herních prvků na dětském 

hřišti v ul. Slunečná

Doplnění herních prvků na dětském 

hřišti na sídlišti Padělky

Pořízení automatického zavlažova-

cího zařízení fotbalového stadionu

Dokončení rekonstrukce kabin fot-

balového stadionu včetně výměny 

oken v kabinách

Pořízení nové dýchací techniky pro 

SDH Slušovice

Pořízení defibrilátoru pro zásaho-

vou jednotku SDH Slušovice

Odstranění torza staré ČOV 

ve sběrném dvoře

Zpevnění povrchů a výstavba oplo-

cení sběrného a technického dvora

Pořízení nového nákladního vozu 

pro svoz kontejnerů na tříděný odpad

Instalace klimatizace v městské 

knihovně

Posun a restaurování kříže vedle 

objektu zahrádkářů

Restaurační práce pomníku padlých 

a kříže u zdravotního střediska

Rekonstrukce obřadní síně městské-

ho úřadu

Rekonstrukce veřejného osvětlení 

v ulici Na Hrázi

Nákup nového vánočního osvětlení

Každoroční opravy výtluků včetně 

plošných vysprávek místních komuni-

kací

Zpracované projekty a studie

Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

včetně zastřešení

Studie cyklostezky Slušovice – 

Zádveřice

Rekonstrukce obvodového chodní-

ku dostihového areálu

Studie koupacího biotopu

Oprava místní komunikace ul. 

Na Stráni

Studie rekonstrukce domu č. p. 160 

na náměstí

Projekt chodníku na ulici Vítězství

Zpracování studií pro bydlení v lo-

kalitách na ulici Vítězství a Školní

Rekonstrukce vytápění budovy 

městského úřadu
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Od začátku září zahájily provoz v nových prostorách v zrekonstruované 

budově na ulici Hřbitovní dvě třídy mikrojeslí Mraveniště. 

Tyto jsou provozovány organizací DOMINO cz, o.p.s. a Městem Slušovice na zá-

kladě financování z prostředků Evropské Unie v rámci realizace dvou projektů 

Zřízení a provoz mikrojeslí - Slušovice 1, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_1

26/0003614 a Zřízení a provoz mikrojeslí - Slušovice 2, registrační číslo CZ.03.1.5

1/0.0/0.0/16_126/0003615.

Doposud byly mikrojesle provozovány 

v náhradních prostorách v budově 

Základní školy ve Slušovicích. V součas-

nosti mikrojesle splňují všechny zákonné 

podmínky pro jejich provoz a děti mo-

hou trávit čas v moderně zařízeném zá-

zemí plně vybaveným herními a aktivi-

začními prvky v rámci jejich vývoje. Jesle 

jsou určeny pro děti ve věku 0,5 až 4 

roky. 

Můžeme říci, že o tuto službu je z řad 

Slušovických velký zájem. Služba je za-

bezpečena v rámci pracovních dnů 

(i po celou dobu školních prázdnin), 

provozní doba je od 6,30 do 16,30 

hodin.

O děti s láskou pečují profesionální 

chůvy. Jejich cílem je vytvoření prostředí 

plného pohody, klidu a bezpečí. Velký 

význam přikládají období adaptace dítě-

te a taktéž považují za důležité, aby ro-

diče získali pocit klidu a důvěry.

V jeslích je dětem poskytována kom-

plexní výchovná péče směřující k rozvoji 

dítěte jako osobnosti s ohledem na jeho 

individualitu, v souladu s jeho právy da-

nými Úmluvou o právech dítěte. Dětem 

je zajištěno celodenní stravování.

Zájemci o službu i všichni z řad veřej-

nosti se mohou po celý měsíc září přijít 

podívat do krásných prostor jesliček 

Mraveniště.

Jana Henešová, vedoucí mikrojeslí 

Mraveniště, DOMINO cz, o.p.s.

Od října 2018 zahájí svou činnost 

v nově zrekonstruovaných prosto-

rách i Komunitní centrum pro rodinu 

DOMINO Slušovice (dále jen KCR). 

V rámci nových prostor bude nabízet 

širokou programovou škálu pro rodiče 

s dětmi v rámci prorodinných aktivit. 

Jedná se o soubor aktivit a služeb, které 

jsou zaměřeny na pomoc rodinám při 

předcházení, prohlubování a odstranění 

negativních jevů v rodině. Vedou k posí-

lení rodičovských, partnerských a osob-

nostních kompetencí, které mají pod-

půrný a preventivní charakter, přispívají 

ke zdravému rozvoji a vývoji dítěte, 

ke zvyšování kvality života celé rodiny 

napříč generacemi. Centrum slouží jako 

DOMINO

bezpečné místo k všestranné a kom-

plexní pomoci rodině, posílení zdravé 

funkčnosti rodiny, odstranění pocitu izo-

lovanosti, nabízí rodičům prostor pro 

nalézání osobnostních předpokladů, 

rozšiřování vědomostí, znalostí, doved-

ností, možnosti sdílení a podpory. 

Projekt odpovídá na poptávku a zájem 

obyvatel města Slušovice a okolí. 

Reaguje na potřeby rodin ze Slušovicka 

prostřednictvím služeb a aktivit, které 

mají podpůrný a preventivní charakter.

Od října zveme rodiče s dětmi 

do následujících aktivit:

Komunitní herna pro rodiče s dět-

mi aneb „Pojď si s námi hrát“ bude 

provozována od října vždy v pátek 

s Věrkou od 9 do 11,30 hodin 

Klubíčko I. – motorická cvičení pro 

děti od 14 měsíců do 2let bude každou 

středu od 9 do 10 hodin

Klubíčko II. – motorická cvičení pro 

děti od 2 do 3 let bude každou středu 

od 10,15 do 11,15 hodin

První pomoc pro rodiče – beseda – 

čtvrtek 18. 10. 2018 v 9,30 hodin

Na další měsíce plánujeme násle-

dující akce:

• Podzimní bazárek

• Podzimní tvoření s p. Martou 

Hefkovou

• Listopadová přednáška měsíce 

Dětská výživa a stravování v dětství 

• Vánoční fotografování dětí

• Vánoční tvoření – věnce a výzdoba 

vánočního stolu s p. Mozgovou 

• Prosincová přednáška měsíce 

Pomoc matkám prožívajícím domácí 

násilí

Sledujte naše webové stránky www.

idomino.eu a facebook DOMINO, kde 

pravidelně dáváme informace ohledně 

programu.

Těšíme se na setkání s Vámi při našich 

aktivitách.

Věra Bořutová

pracovnice KCR DOMINO
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Přivítáme všechny děti a mládež 

v nově zrekonstruovaných prosto-

rách Nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež DOMINO na Hřbitovní 

ulici ve Slušovicích (dále jen NZDM). 

Jsme zde pro Vás ve dnech školního 

vyučování od 12ti do 18ti hodin. Dětem 

a mládeži tak nabízíme nově zrekonstru-

ované bezpečné místo, kde mohou najít 

podporu i 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 

DOMINO
stránku výchovnou a aktivizační (ať jsou 

to hry, tvoření, hudební kvíze, tajenka 

na téma měsíce, beauty koutek pro hol-

ky, „debaťák“ na různá preventivní té-

mata, besedy, nebo přednášky). V rámci 

komunitních sociálních programů pro 

klienty se v NZDM sociální pracovníci 

zaměřují na čtvrtletní bloková témata. 

Do konce září běží tématický program 

Finanční gramotnost. Toto téma je pro 

děti velmi aktuální a nejenom v rámci 

jejich všeobecného vzdělání, ale i v rám-

ci praktického nácviku dovedností, např. 

formou naučných her. Seznámení se 

s tématem probíhá formou brainstor-

mingu, využívají se také pracovní listy 

podané zábavnou formou. Postupně se 

s klienty diskutuje na téma finance, 

u dětí to konkrétně znamená, jak umí 

hospodařit se svým kapesným, kolik 

mají našetřeno v kasičce, apod. Děti 

často hovoří o tom, na co by si rády 

našetřily, na základě čehož je s nimi se-

stavován finanční plán, jak nejlépe do-

sáhnout jejich snů. V průběhu měsíce 

září mohou děti zhlédnout film v rámci 

Filmáčku s názvem Druhý dech. Děti se 

mohou účastnit také přednášek, které je 

zapojí do myšlení ve světě financí. Až 

děti získají více znalostí, jsou prověřeny 

formou kvízu a křížovky, které jsou vy-

tvořeny s ohledem na jejich věk. 

Ve středu 17. 10. 2018 se od 13,30 

hodin uskuteční beseda na téma Malý 

záchranář.

Na další tři měsíce říjen - prosinec 

připravují pracovnice NZDM další zají-

mavé téma, a to téma s názvem Šikana. 

V rámci tohoto tematického měsíce bu-

dou děti seznámeny s tím, co všechno 

obnáší šikana, její příčiny, důsledky. 

Prezentace tohoto tématu bude opět 

probíhat formou přednášek, pracovních 

listů, videí, debat a nakonec prověření 

formou křížovek a kvízů. Klienti budou 

mít k dispozici také black box, do které-

ho mohou vkládat své dotazy a zkuše-

nosti, které se týkají přímo šikany. 

Sociální pracovníci pevně věří, že výše 

popsané preventivní programy jsou 

účelné a pomáhají dětem zbavit se stu-

du a svěřit se jim s jejich trápením. 

V rámci provozu NZDM v nových pro-

storách se mohou zájemci z řad klientů, 

ale i řad celé slušovické veřejnosti po ce-

lý měsíc září přijít podívat do nově zre-

konstruovaného zázemí a osobně se 

seznámit s činností NZDM.

Kateřina Zichová

sociální pracovnice NZDM Slušovice, 

DOMINO cz, o.p.s.

Ředitelství silnic Zlínského kraje, pří-

spěvková organizace oprávněná 

k hospodaření se svěřeným majetkem 

silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlín-

ského kraje, se touto cestou na nás 

obrací s žádostí o pomoc v následující 

záležitosti.

Zlínský kraj je ze zákona vlastníkem 

silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se z dů-

vodu v minulosti neprovedeného ma-

jetkoprávního vypořádání dosud na-

cházejí i na pozemcích v soukromém 

vlastnictví.

V posledních letech se mimo jiné 

i ve Zlínském kraji vyskytlo několik 

osob, které vlastním jménem, ne-

bo i pod hlavičkou obchodních 

společností, oslovují vlastníky po-

zemků pod silnicemi a nabízejí jim 

jejich spekulativní odkoupení, a to 

zpravidla i za cenu mnohem nižší, 

než za kterou vykupuje pozemky 

Zlínský kraj. Tyto subjekty pak ná-

sledně nabízí pozemky k případ-

nému odprodeji nebo pronájmu 

Zlínskému kraji.

 Doporučujeme vlastníkům pozem-

ků obrátit se s nabídkou prodeje před-

nostně na Ředitelství silnic Zlínského 

kraje, p. o. případně i na Zlínský kraj. 
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za pár dnů nás čekají komunální volby, ve kterých si zvolíme svých patnáct zastupitelů. Z těchto lidí se vygeneruje 

vedení města a složení městské rady. V těchto volbách volíme pro sebe.

Všichni naši kandidáti jsou vzdělaní lidé a dobří odborníci. Své znalosti a odborné dovednosti jsou připraveni dát do 

služeb města tak, aby se Váš život ve městě zlepšil a zkvalitnil.

Letos se opět o Vaše hlasy uchází sdružení SLUŠOVJANÉ 2018 ve složení:

Karel Jarcovják, Ing. Martin Klíčník, Ph.D., Jana Zetíková, JUDr. Libor Šnédar, Ph.D., Renáta Brázdová 

Jarcovjáková, Ing. David Míček, Milan Novák, Ing. Martin Bartoň, Milan Brázda, Bc. David Finsterle,  

Jakub Marušák, Miroslav Pokorný, Jiří Sedláček, Richard Foltýn, René Štěpánek.

MEZI NAŠE PRIORITY PATŘÍ:

 - spokojený občan
 - čisté, bezpečné a prosperující město
 - účelná rekonstrukce náměstí
 - dům pro seniory s pečovatelskou službou
 - podpora výstavby cyklostezky
 - ochrana zdraveného životního prostředí
 - podpora sociálních a zdravotních služeb
 - otevřenost a upřímnost k občanům

VOLTE ČÍSLO 5.  Děkujeme za Vaši podporu.

CÍLE V RŮZNÝCH OBLASTECH:

1. Finance

-  Při realizaci vybraných investičních akcí maximálně využívat fondy EU a jiné dotace

- Podpořit rekonstrukci náměstí ve Slušovicích s využitím dotačních prostředků

- Vylepšit parkovací možnosti ve Slušovicích v oblasti Padělků 

- Vybudovat fitness hřiště 

2. Občané

- Podpořit občanské aktivity tak, aby naši občané měli větší možnosti ovlivňovat chod města po celé funkční období

- Podporovat projekty lidí, organizací a spolků 

- Zasadit se o větší propagaci Slušovic 

- Zapojit seniory do dění ve Slušovicích 

- Zajistit prevenci dětí v MŠ a ZŠ v návaznosti na problematiku finanční gramotnosti, zadluženosti aj. 

3. Bezpečnost Slušovic

-  Zaměřit se na prevenci rizikových projevů chování u mládeže (zejména v oblasti užívání návykových látek  

a patologického hráčství).

- Pořídit kamerový systém náměstí a přilehlých komunikací 

- Aktivně vyhledávat grantové programy vyhlašované v ČR a EU v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

4. Životní prostředí

- Podpoříme budování turistických stezek 

- Podpoříme vybudování cyklostezek s napojením na město Zlín 

- Budeme usilovat o vyčištění vodních toků a břehů. 

- Podpoříme obnovu městské zeleně 

5. Školství

- Nadále budeme postupně zhodnocovat a modernizovat technický stav a vybavení mateřské a základní školy.

- Rozšíříme podporu zájmové činnosti dětí a mládeže v oblasti volnočasových aktivit.

-  Podpoříme vzdělávání pedagogů a motivaci pedagogů rozšířit si povědomí a blíže se seznámit s různými metodami 

výuky s využitím pro práci s dětmi. 

- Více zapojit děti základní školy do kulturních akcí
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Sdružení nezávislých kandidátů

Petr Hradecký - starosta města, David Zbranek - architekt, Ivo Pešák - manažer obchodní společnosti, 

Zuzana Pavlíková - admistrativní práce městského úřadu,

Milan Sousedík, Edita Kutrová, Miroslav Holík, Luděk Lunga, Miroslav Gargulák, Stanislav Rafaj, Laděna 

Freundová, Oldřiška Dlabajová, Pavel Drápal, Pavel Barbořák, Vladimír Hefka 

Naše kandidátka vám nabízí v komunálních volbách kandidáty, kteří jsou odhodláni podílet se na pokračování započatých 

projektů s cílem vytvořit z města Slušovice místo, kde je nám dobře, které máme rádi a kam se mladí lidé budou po stu- 

diích rádi vracet. Chceme, aby čisté a udržované město bylo vizitkou toho, že naši práci bereme vážně. Naše zásady jsou 

postaveny na odpovědném přístupu k ekonomicky zdravému fungování města s jeho postupným rozvojem. Inspirací jsou 

fungující a rozvíjející se města a obce s 3 tisíci obyvateli v sousedním Rakousku. 

Po dokončení rekonstrukce sokolské zahrady plánujeme významně změnit podobu náměstí a vytvořit tak centrum města, 

které bude důstojně reprezentovat a současně nabízet prostor pro společenský, sportovní a kulturní život občanů města. 

Centrum města by mělo být příjemným místem pro všechny jeho obyvatele. Dalším důležitým cílem naší práce bude pod-

pora organizací a spolků pro rozvoj zájmového a volnočasového vyžití obyvatel města. Naší vizí je snaha o propojení míst-

ních podnikatelů s aktivitami města k vytvoření prostředí pro větší možnosti společenského a kulturního života. 

Budeme pokračovat v připravovaném projektu cyklostezky do Zádveřic s napojením na plánovanou cyklostezku Zlín – 

Vizovice, v opravě hasičské zbrojnice, v rekonstrukci ulic Na Stráni, Vítězství a v přípravě projektu vybudování koupacího 

biotopu. Připravíme opravu budovy na náměstí, ve které se dnes nachází cukrárna a další obchody, vzniknou zde nově 

i byty. Bude nutné také začít s projektováním oprav mostů. 

V končícím volebním období prošla rozsáhlou opravou budova u hřbitova, kde bylo vytvořeno nové prostředí pro mikro-

jesle a upraveny prostory pro Nízkoprahové centrum a klubovny skautů. Cílem bylo podpořit děti, mládež a rodiny s malý-

mi dětmi. 

V novém období se chceme zaměřit na občany v seniorském věku. Chceme připravit projekt vzniku denního 

stacionáře pro zajištění péče o seniory během dne. 

Děkujeme vám za vaši přízeň a podporu v nadcházejících komunálních volbách.

Milan Kališ, Leo Pavlík, Miloslav Bartoň, Radim Vinklárek, Petr Macík, Zdeněk Kráčalík, Kamil Elšík,  

Radomír Kališ, Jiří Krutiak, Vlastimil Bednařík, Michaela Jungmannová, Pavel Sousedík, Marie Böhmová, 

Vladimír Škrabana, Miroslav Šefl

Vážení spoluobčané,

představujeme Vám naše kandidáty, kteří mají zájem se spolupodílet na práci pro občany Slušovic, chtějí svůj čas  

a schopnosti věnovat vytváření příjemného prostředí pro hodnotný život v našem městě. Nebudeme slibovat nesplnitel-

né, máme zájem spolupracovat s občany, podporovat dobré věci ve všech oblastech rozvoje a kultury města. Naším cí-

lem je prosazovat zájmy efektivním, slušným a poctivým jednáním ve prospěch našeho města.

O co nám jde:

- zlepšení sociálních služeb pro všechny věkové kategorie

- pokračování v realizaci cyklostezky Slušovice-Lípa

- posílení dopravní dostupnosti do Zlína a na vlakové spojení do Lípy

- vytvoření strategie města s výhledem na 5-10 let ve spolupráci s občany

- zesílení bezpečnosti v našem městě

- navázání spolupráce s podnikatelskými subjekty s cílem společného rozvoje Slušovic

- podpora výstavby nových domů a bytů včetně infrastruktury

- úpravy a zlepšování životního prostředí - více zeleně

- řešení problematiky parkování v centru i na sídlištích

- péče o kulturní a historické památky

- podpora místních spolků, organizací a skupin v jejich činnosti pro rozvoj města

Další čtyřleté volební období je před námi a s ním spousta práce. K tomu, abychom se posunuli dopředu  

a společně realizovali naše zájmy pro zlepšení okolí, je potřebná vaše podpora. 

Věnujte nám pozornost, děláme to Pro Slušovice.
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je složena z obyčejných lidí, kteří mají zájem něco v naší obci změnit. Není potřeba ve volebním 

programu slibovat velkolepé projekty a pro obec ekonomicky nevýhodné úlevy pro občany za účelem 

přitažení pozornosti. Chod a řízení obce už léta jede v zaběhnutých kolejích a ve spoustě případů 

není o čem polemizovat (chodníky se musí opravit, odpadky vyvážet a zvelebování obce je možné 

stejně jen v rámci možného rozpočtu). Naše kandidátka si klade za cíl něco úplně jiného. Obec 

Slušovice za poslední léta částečně ztratila ducha a osobnost malého městečka, lidově řečeno obyva-

telé už nemají takovou potřebu se scházet a zajímat se o dění v obci.

Sbor dobrovolných hasičů je jeden ze spolků, bez kterého se dění v obci neobejde a činnost výjez-

dové jednotky je neopomenutelným přínosem. Bez pomoci a ochoty těchto lidí se neobejde skoro 

žádná volnočasová činnost v obci. Našim cílem je podpořit rozvoj obce v oblasti jak materiální, tak 

kulturní. Chceme inovovat přístup k rodinám, dětem a seniorům, iniciovat nové formy pro informova-

nost občanů a zejména přinést větší podporu pro spolky a jednotlivce podílející se na kultuře a práci 

s dětmi v naší obci.

Motto: Méně slibů, více práce.

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás opět po čtyřech letech požádat o Vaši podporu v nadcházejících komunálních 

volbách.

Protože někdy méně znamená více, rádi bychom Vám představili 3 stěžejní oblasti našeho programu, o které budeme 

usilovat a snažit se je zrealizovat tak, aby tyto oblasti programu nezůstaly jen na papíře! 

Máme na naší kandidátce lidi, kteří v těchto oblastech pracují, problematice rozumí a jsou ochotni vynaložit svoji 

kapacitu a čas k tomu, aby se nám všem ve Slušovicích žilo lépe.

Volební program pro komunální volby 2018-2022

1. Sociální program pro seniory

 Příprava projektu „Komunitní centrum pro seniory“

2. Bezpečné město

 Zavedení městského kamerového systému

 Zvýšení dopravní bezpečnosti na vytipovaných úsecích ve městě

3. Spokojený občan

 Aktivně přistupovat k vybudování cyklostezky podél řeky Dřevnice a napojení na Lípu

 Vytipování vhodné lokality a příprava projektu sezónního koupaliště

 Plánovaná obnova a výstavba inženýrských sítí

 Rozšíření odpočinkových a volnočasových zón ve Slušovicích

Pokud to vidíte podobně jako my, přijďte prosím k volbám a dejte nám svůj hlas. 

Bez Vaší podpory to nedokážeme.

Ing. Jan Fenyk, Michal Novák, Mgr. Michal Machalíček, Dušan Matůšů, Ing. Renata Bednářová,  

Ing. Lukáš Pečiva, Bc. Eva Huťťová, Alois Kobylík, Lenka Skočovská, Jan Cimburek, Petr Barbořák,  

Josef Bečica, Miroslav Vykopal, Ing. Michal Jirkovský, Jiří Buchta
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o době a místě konání voleb a způsobu hlasování do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí proběhnou ve dnech:

pátek 5. října 2018 v době od 14,00 do 22,00 hodin,

sobota 6. října 2018 od 08,00 do 14,00 hodin
  

Místa konání voleb zůstávají stejná jako v předešlých letech, tj.

okrsek č. 1 - místnost v budově Mateřské školy Sluníčko č. p. 23 vedle městského úřadu 

(pro voliče bydlící východně od řeky Dřevnice)

okrsek č. 2 - místnost v budově Mateřské školy Sluníčko na Rovnici č. p. 400

(pro voliče bydlící západně od řeky Dřevnice a v domech č. p. 23, 144 a 238)

Ve Slušovicích můžete vybírat z 11 kandidujících volebních uskupení, celkem ze 164 kandidátů. Počet členů zastupitelstva zů-

stává stejný, jako v předešlých letech a z toho vyplývá, že každý volič může dát hlas maximálně 15 kandidátům.

Hlasovací lístek bude jeden se všemi kandidáty. 

Hlasování může probíhat třemi způsoby:

1. Označit křížkem jednu konkrétní kandidátku – křížek se vyznačí u názvu volební strany

2. Označit křížkem před jménem jednotlivé kandidáty bez ohledu na to, z které volební strany jsou. Takto je možné označit 

maximálně 15 kandidátů.

3. Kromě toho lze oba způsoby kombinovat tak, že lze označit jednu volební stranu (viz bod 1) a dále v rámečku před jménem 

další kandidáty z jiných volebních stran. V tomto případě je dán hlas nejprve jednotlivě označeným kandidátům. Z označené vo-

lební strany je pak dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátů, kolik jich zbývá do počtu volených 15 členů 

zastupitelstva. 
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Letošní mezinárodní matematická 

soutěž KLOKAN připadla na pátek 

16. března a účastnilo se 250 řešite-

lů. Soutěž byla tradičně rozdělena 

do čtyř kategorií: příklady s názvem 

Cvrček připadly dětem z druhého a tře-

tího ročníku, Klokánek počítali žáci ze 

čtvrtých a pátých tříd, úkoly z kategorie 

Benjamín byly záležitostí žáků z šestých 

a sedmých tříd a kategorie pod názvem 

Kadet přísluší osmým a devátým roční-

kům. Limit k vyřešení 24 matematických 

úkolů je stanovený na 60 minut. Příklady 

jsou ve třech stupních obtížnosti a za to 

byli hodnoceni třemi, čtyřmi nebo pěti 

body. Pokud byla chybná odpověď, tak 

byl odečítán jeden bod, nezodpovězená 

otázka byla hodnocena nulou. V kate-

gorii Cvrček byly podmínky soutěže 

snazší a přizpůsobeny věku dětí. Nikdo 

z řešitelů nemohl prohrát, protože kaž-

dému byly na úvod přičteny plusové 

body. V kategorii Cvrček vyhrál Jan 

Vaněk, druhé a třetí místo náleželo 

Albertu Greplovi a Šimonu Michalíkovi. 

V kategorii Klokánek zvítězil Ondřej 

Kapusta, druhá příčka patřila Berenice 

Vykopalové a třetí Tobiashi Petrovi 

Matulovi. V kategorii Benjamín obsadila 

první pozici Michaela Vrlová, druhé mís-

to Filip Grmela a třetí Vendula Zlámalová. 

Nejvyšší příčku v kategorii Kadet získal 

Martin Brzek, následoval Adam Bednařík 

a Eliška Burdová. 

Další matematická soutěž nese 

název po významném matematikovi 

– PYTHAGORIÁDA. 

Během prázdninových měsíců pokračovala úprava areálu školy. Snažili jsme se 

o to, aby vše bylo nachystáno do začátku nového školního roku.

Ve školní jídelně byla dokončena rekuperace a pořízen nový konvektomat pro 

snadnější vaření.

Rozšířili jsme parkovací plochy před školou a obnovou prošel rovněž povrch 

sportovní haly, což určitě ocení nejen naši žáci, ale také sportovci z řad veřejnosti.

Do 12 tříd prvního stupně byly pořízeny nové tabule. 

Pokračovaly již tradiční drobné úpravy spjaté se začátkem školního roku.

Byly zahájeny práce v budově školy vyplývající z projektu IROP Modernizace v ZŠ 

Slušovice, které budou pokračovat v průběhu měsíce září i října pochopitelně tak, 

aby nenarušily výuku. Bude dokončena nová jazyková učebna a jazykově-počítačo-

vá učebna. Obě místnosti zvýší kvalitu vzdělávání našich žáků v oblasti jazyků a in-

for-mační technologie. Úpravou prochází taktéž rychlost internetu či konektivita.

V rámci tohoto projektu jsme dále vybudovali posezení pro žáky, v plánu je rov-

něž bezbariérový přístup s plošinou na nové budově. Dokončujeme přístupový 

systém do škol, který by měl zlepšit bezpečnost dětí a navázat technologicky 

na mateřskou školu. 

V průběhu září se rozběhnou práce na fitness zóně v areálu školy. Tu budou 

moci využívat nejen naši žáci, ale také veřejnost.

Doufáme, že dané úpravy zajistí kvalitnější prostředí školy i širší využití celého 

areálu.

Přejeme všem žákům hodně úspěchů v novém školním roce. 

 Rostislav Šarman, ředitel ZŠ

Nejlepší matematický výkon za páté 

ročníky předvedl Ondřej Kapusta, který 

postoupil do okresního kola, kde patřil 

mezi úspěšné řešitele. Pythagoriádu v 6. 

ročníku vyhráli ve školním kole Petr 

Molek a Jakub Vykopal, druhé místo 

patřilo Lucií Chrastinové a Matyáši 

Divilkovi. Za sedmé třídy byla ve školním 

kole nejúspěšnější Michaela Vrlová, dru-

há příčka náležela Honzovi Kališovi. 

V okresním kole uvedení žáci důstojně 

reprezentovali naši školu. 

V nejnáročnější matematické soutěži 

pod titulem Matematická olympiáda, se 

podařilo probojovat do okresního kola 

za sedmé ročníky Heleně Kramplové.

Pro absolventy devátého ročníku bylo 

letos prioritní uspět u přijímacích zkou-

šek z jazyka českého a matematiky. 

Aplikovat získané vědomosti během tes-

tování bylo jako téměř každý rok nároč-

nější v matematice. Žákům se podařilo 

zúročit načerpané znalosti velmi dobře 

a přejeme jim hodně úspěchů v dalším 

studijním vzdělávání. 

 Mgr. R. Krupičková.
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VÝROČÍ  červenec – září 2018

MUDr. Ludmila Vaňková

Věra Nesvadbová

Karla Ujčíková

Ing. Jaromír Skyba

Marie Zetochová

Lubomír Pastorčák

Václav Plšek

Marie Elšíková 

Všem jubilantům 

srdečně blahopřejeme!

NAROZENÍ

Daniel Gazdoš

Jan Vladimír Sedlář

Theodor Mandak

Kristýna Čokavcová

Natálie Klimtová

Vendula Horáková

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

ÚMRTÍ

Vladimír Vosmanský
 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

Tradiční tábor pořádaný ASPV 

SLUŠOVICE se letos konal v novém 

prostředí chaty Slovan na Tesáku. 

Čtyřicet táborníků nastoupilo 4.8. 

ve Slušovicích na autobus a vydalo se 

na týden plný her a zábavy v lese. Hned 

po příjezdu je přivítal Mirek Dušín a krát-

ká scénka jim představila vznik klubu 

Rychlých Šípů. Po scénce následovalo 

vybalování a seznamování. Po rozřazení 

do družstev si všichni vyrobili táborový 

deníček, vlajku a vymysleli pokřik pro 

svou družinu. 

Dál se pokračovalo hra za hrou celý 

týden. Programu bylo hodně, tak jen pár 

pro připomenutí: pašeráci, superstar, 

letní kino, táborák, savování triček, pří-

věsky, kódovaná, člověče nezlob se, zá-

hada hlavolamu, bitva vodními balónky, 

boj o totemy, datli, tanec, diskotéka, …

Nesměl chybět lov bobříků. Že nebyl 

jednoduchý dokazuje, že jen jedna tá-

bornice zvládla získat všech pět (mlčení, 

samoty, odvahy, přírody, síly) do sbírky. 

Jeden den byl vyhrazen na soutěž 

Robinsonův ostrov. Disciplíny náročné 

na zručnost, sílu, trpělivost, chytrost, 

doplněné napínavou hudbou, navodily 

pravou bojovou atmosféru, kterou si 

užili nejen účinkující, ale i diváci. 

Kmenová rada jen potvrdila, jak skvělé 

táborníky na táboře máme a že umí 

pěkně pochválit a ocenit výkon svých 

kamarádů. 

Celý tábor by se nekonal, nebýt naší 

hlavní vedoucí Iši Staroveské, které patří 

velké díky za všechny starosti, které s ta-

kovou organizací tábora souvisí. 

Poděkování si zaslouží i další vedoucí, 

kteří pomáhali s programem a péčí 

o děti: Květa Henzelýová, Eva Cikrytová, 

Jakub Cikryt, Petr Staroveský, Miroslav 

Horák, Pája Lukešová, Filip Hrubča 

a Peťa Jaroňová. 

Dále děkujeme sponzorům, kteří 

umožnili zajistit vybavení, autobus a od-

měny pro děti: Greiner packaging 

Slušovice, Nadační fond pro rozvoj 

a podporu Slušovic, TNS s.r.o. Slušovice, 

Eva Vyvlečková, BVM s.r.o, Naturvita 

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

Wicke s.r.o., OÚ Neubuz, Petr Jaroň. 

Eva Cikrytová

Foto Petr Jaroň


