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Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás v tomto předvánoč-
ním čase chtěli pozdravit a za celé vede-
ní města Slušovice Vám popřát klidné 
a pohodové svátky vánoční. Teď nastal 
ten pravý čas, abychom Vám představili 
jeden ze stěžejních projektů, který 
v tomto volebním období připravujeme. 
Jedná se o komunitní dům pro seniory.

Na problematiku našich seniorů se 
chceme zaměřit po letech, kdy jsme in-
vestovali do nízkoprahového centra pro 
děti a mládež a do mikrojeslí. Oba tyto 
projekty jsou úspěšně v provozu v budo-
vě č. p. 558 nad sokolskou zahradou. 

Komunitní dům plánujeme postavit 
mezi stávajícími domy č. p. 621 a 590 
na ulici Dostihové. Dům bude mít 13 
garsonek o výměře něco málo přes 40 
m2 a budou určeny pro jednoho až dva 
seniory starší 65 let. V domě bude insta-
lován výtah. V přízemí bude společenská 
místnost pro setkávání seniorů. Nebude 

se tedy jednat o domov důchodců.

Současná projekční a inženýrská čin-

nost je směřována k získání stavebního 

povolení a poté budeme žádat o dotaci 

z některého dotačního programu. Z to-

ho vyplývá, že termín realizace této 

stavby nám není ještě znám. Podmínkou 

realizace je získání dotace na stavbu to-

hoto domu.

Hlavním záměrem tohoto projektu je 

jednak zřízení prostor pro společné se-

tkávání seniorů v průběhu dne a nabíd-

nout našim seniorům nastěhování 

do menšího bytu, a tím uvolnění stávají-

cích větších bytů nebo rodinných domů 

pro mladší generace. 

Za zmínku stojí ještě v neposlední řa-

dě příprava rekonstrukce náměstí ve Slu-

šovicích a příprava víceúčelového hřiště 

s ledovou plochou v areálu školy.

Závěrem Vás srdečně zveme na něko-

lik akcí, které se budou konat v nejbliž-

ších dnech a to: 31. 12. 2019 od 21 

hodin na Silvestrovský ohňostroj 

v areálu dostihové dráhy a dále do nové 

sokolovny 5. ledna 2020 na Karneval 

pro děti s Pavlem Novákem a 18. led-

na 2020 na 7. městský ples (na obě 

akce jsou již vstupenky v prodeji v měst-

ské knihovně).

Petr Hradecký, starosta

Jan Fenyk, místostarosta

Foto Petr Jaroň

Jarmark mikroregionu  
zahájil adventní dobu

ÚVODNÍ SLOVO
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Město Slušovice zavádí nový evidenční systém odpadového hospodářství 

ECONIT a rozšiřuje pytlový sběr tříděných odpadů o další komodity. 
To znamená, že každá domácnost si může vyzvednout na Městském úřadě Slušovice, 

I. patro u paní Zavřelové v úředních dnech, tedy v pondělí a středu, plastové pytle se 
specifickými QR kódy pro třídění plastu (žlutý), papíru (modrý), skla (zelený), nápojo-
vých kartonů (oranžový) a drobného kovového odpadu včetně plechovek (černý). Tyto 
pytle s vytříděným odpadem budou sváženy 1x měsíčně v rámci dosud zavedeného 
svozu pytlů. Zůstane také možnost odevzdat pytle ve sběrném dvoře. Pytle s nalepe-
ným QR kódem naplněné vytříděným odpadem budete umisťovat v den svozu na stej-
né místo, jako popelnice na komunální odpad.

Tímto krokem vznikne přehled o vytříděných odpadech produkovaných v našem 
městě a zároveň se předpokládá zvýšení množství vytříděného odpadu a snížení pro-
dukce směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky. V budoucnu to mohou 

být důležité podmínky ovlivňující nutnost navyšování poplatku za odpady od občanů. 

NÁŠ NOVÝ SYSTÉM EVIDENCE ODPADŮ KROK ZA KROKEM:

1. REGISTRACE
Na městském úřadě (dále jen MÚ) 

zaregistrujete vaši domácnost do systé-

mu evidence odpadů ECONIT. Tam do-

stanete přihlašovací jméno a heslo 

do systému, který najdete na webové 

stránce www.chytreodpady.cz, abyste 

si mohli kdykoliv a online kontrolovat 

stav svých vytříděných odpadů. Při regis-

traci doporučujeme zvážit rozdělení re-

gistrace na jednotlivé domácnosti v ro-

dinných domech.

2. PYTLE A KÓDY
Na městském úřadě také zdarma do-

stanete plastové pytle a nálepky s vyge-

nerovanými kódy, které budou jedineč-

né pro vaši domácnost. Kdykoli vám 

pytle a nálepky dojdou, můžete si přijít 

na městský úřad vyzvednout nové. 

POZOR! Pytle a kódy obdržené na MÚ 

slouží pouze pro účely třídění odpadu 

a nesmí se použít na nic jiného. 

3. TŘÍDĚNÍ 
Při třídění odpadu postupujete stejně 

jako dosud, avšak od nynějška můžete 

vhazovat vytříděné odpady do plasto-

vých pytlů, které jste obdrželi na měst-

ském úřadu. Současné nádoby rozmístě-

ne po meste zůstávají k dispozici.

4. OZNAČENÍ KÓDEM
Každý vytříděný pytel označíte nálep-

kou s příslušným kódem (např. na žlutý 

pytel určený pro třídění plastu nalepíte 

kód s nápisem PLAST).

5. PŘEDÁNÍ A EVIDENCE
Naplněné a označené pytle můžete 

odevzdat přímo na sběrný dvůr ve dnech 

pondělí a středa od 15:00 do 17:00 

a v sobotu mezi 9:00 a 13:00 nebo je 

naplněné a označené umístíte v den 

svozu před dům na místě běžné pro 

popelnice. Svozové auto pytle sesbírá 

a načte do systému. Po ukončení svozu 

budou data synchronizována a v ten 

samý okamžik si můžete odpady zkont-

rolovat ve svém odpadovém účtu (viz. 

www.chytreodpady.cz).

SKLO – sklo nemusíte rozbíjet na menší 

části, bude se ještě nadále třídit. Vhazujte 

do zelených plastových pytlů, které jste do-

stali na úřadě, a které jsou odváženy přímo 

od domácností (neplatí v případě rozbitého 

skla) nebo do zelených nádob v kontejnero-

vých stáních.

Patří sem láhve od vína, či jiných nápojů, sklenice od keču-

pů či zavařenin, rozbité skleničky. 

Nepatří sem keramika a porcelán, autosklo, drátované 

sklo, zrcadlo nebo jakékoliv pokované sklo, varné a laborator-

ní sklo nebo sklokeramika. 

Nezapomeňte zálohované sklo vrátit zpět do obchodu.

PLAST – před vyhozením je důležité jeho 

sešlápnutí či zmačkání. Patří do žlutých pytlů, 

které jste dostali na úřadě, a které jsou odvá-

ženy přímo od domácností nebo do žlutých 

nádob v kontejnerových stáních.

Patří sem fólie, sáčky, plastové tašky, se-

šlápnuté PET láhve, obaly od kosmetických, pracích a čistících 

prostředků, kelímky od mléčných výrobků, pěnový polystyren. 

Nepatří sem mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo 

čistících prostředků, obaly od žíravin, barev či jiných nebez-

pečných látek, novodurové trubky a podlahové krytiny. 

PAPÍR – před vyhozením je důležité sešláp-

nutí kartonu a krabic. Vhazujte do modrých 

pytlů, které jste dostali na úřadě, a které jsou 

odváženy přímo od domácností nebo 

do modrých nádob, které naleznete v kontej-

nerových stáních či odevzdejte v základní 

škole.

Patří sem časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, 

cokoliv z lepenky, papír s kancelářskými sponkami, obálky 

s plastovým okénkem, ovšem bublinkové obálky bez plasto-

vého vnitřku. 

Nepatří sem celé svazky knih, jakkoliv znečištěný papír 

(mastný, úhlový), termopapír (některé účtenky) a použité dět-

ské pleny či posmrkané papírové kapesníky.

NÁPOJOVÉ KARTONY – je potřeba je 

před vyhozením řádně sešlápnout. Nápojové 

kartony vhazujte do oranžových pytlů, které 

jste dostali na úřadě, a které jsou odváženy 

přímo od domácností.

Patří sem obal od mléka, džusů nebo laci-

ného vína. 

Nepatří sem měkké sáčky od kávy či jiných potravin v práš-

ku, ani kartony obsahující zbytky potravin a nápojů.

KOVY – mezi kovy patří plechovky od ná-

pojů, konzervy, hliníkové obaly, zátky, klíče, 

alobal. Vhazujte do černých pytlů, které jste 

dostali na úřadě, a které jsou odváženy přímo 

od domácností. 

Nepatří sem plechovky od barev či nebez-

pečných látek, domácí spotřebiče či jejich části, pokovený 

plast a papír, kovové obaly plné tekutin či jídla. 

BIOODPAD – biologicky rozložitelný odpad z údržby za-

hrad a z kuchyní. Umisťujte do svých zahradních kompostérů, 

které jste obdrželi od města či do hnědých nádob umístěných 

v kontejnerových stáních. Bioodpad lze odevzdat i na sběr-

ném dvoře.

Patří sem zbytky a slupky z ovoce, pečivo (v malém množ-
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• Rada města schválila pořízení pla-

tebního terminálu pro město Slušovice 

u Komerční banky. 

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí individuální dota-

ce z rozpočtu města uzavřenou mezi 

Městem Slušovice a zařízením Domov 

pro seniory Loučka. Dotace ve výši 

10 000 Kč bude použita na nákup 4 ks 

toaletních křesel.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu č. 25/2019 o poskytnutí indivi-

duální dotace rozpočtu města uzavře-

nou mezi Městem Slušovice a spolkem 

Slušovjánek z. s.. Dotace ve výši 

40 000 Kč bude použita na:

25 000 Kč – spolek Slušovjánek – 

na provozování aktivit pro děti, mládež 

a rodiny, příměstské tábory a několik 

jednorázových aktivit

10 000 Kč – Klub maminek – na ná-

kup nových herních a výtvarných pomů-

cek, vybavení potřebného zboží k zajiš-

tění chodu této skupiny

5 000 Kč – Noc kostelů – na nákup 

výtvarných potřeb do tvořivé dílny a ná-

kup potravin a spotřebního zboží.

• Rada města schválila složení kulturní 

komisi, která bude mít za úkol pořádání 

kulturních akcí pro město Slušovice (di-

vadelní představení, koncerty, společen-

ské akce).

• Rada města schválila smlouvu o prá-

vu používání aplikace ECONIT se společ-

ností JRK Česká republika, s.r.o. Praha, 

na základě které bude město zpracová-

vat evidenci tříděných odpadů jednotli-

vých domácností.

• Rada města doporučila zastupitel-

stvu zařadit do rozpočtových změn poří-

zení nového konvektomatu do jídelny 

MŠ Sluníčko za 380 000 Kč vč. DPH.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu č. 26/2019 o poskytnutí indivi-

duální dotace z rozpočtu města uzavře-

nou mezi Městem Slušovice a DOSTIHY 

Slušovice, z. s.. Dotace ve výši 50 000 Kč 

bude použita na podporu dostihu „Cena 

města Slušovice“ (45 000 Kč) a zakoupe-

ní pohárů (5 000 Kč).

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí individuální dota-

ce z rozpočtu města uzavřenou mezi 

Městem Slušovice a Českomoravskou 

provincií Hospitál. řádu sv. Jana z Boha 

– Milosrdných bratří Vizovice. Dotace 

ve výši 50 000 Kč bude použita na za-

koupení prádla, podložek, prostěradel, 

chráničů matrace a plen pro pacienty 

nemocnice.

• Rada města vzala na vědomí konání 

místní a krajské výstavy drobného zví-

řectva ve dnech 12. a 13. 10. 2019 

v areálu chovatelů ve Slušovicích.

• Rada města schválila zadání zakázky 

na zhotovení dřevěného obložení beto-

nových bloků před poštou.

• Rada města projednala návrh pro-

jektanta na rozmístění jednotlivých prv-

ků kamerového systému města a schvá-

lila doplnění nových míst.

• Rada města schválila smlouvu s fir-

mou Podhoran Lukov, a.s. na zimní 

údržbu místních komunikací pluhová-

ním.

• Rada města schválila návrh zástupce 

města do výboru Lesního družstva SG 

Janůvky Slušovice.

• Rada města vzala na vědomí ozná-

mení Barum CZ Rally Zlín, že příští ročník 

bude probíhat v termínu 28. – 30. 8. 

2020.

• Rada města schválila smlouvu se 

Správou a údržbou silnic Zlínska, s. r. o. 

na zimní údržbu místních komunikací 

solením.

• Rada města schválila poloviční pro-

nájem sálu sokolovny pro akci 

Mysliveckého sdružení Březina Posezení 

u cimbálu dne 9. 11. 2019.

• Rada města schválila poloviční pro-

nájem sálu sokolovny pro akci Místní 

organizace KDU-ČSL Slušovice dne 2. 

11. 2019 – přednáška.

(více na www.slusovice.eu)

ství), vaječné a ořešné skořápky, čajo-

vé sáčky, kávová sedlina, popel ze 

dřeva, posekaná tráva, listí, trus býlo-

žravých zvířat, piliny, plevele, seno, 

dřevní štěpka, stará zemina.

Nepatří sem kosti, maso a kůže, 

mrtvá těla zvířat a jejich trus, omáčky, 

pomazánky, těstoviny, oleje.

TEXTIL – textil a obuv lehce obno-

šené či pokud pro ně není další využití. 

Tento typ odpadu umisťujte do nádob 

na textil umístěných v některých kon-

tejnerových stáních či na sběrný dvůr. 

Použitelný textil a obuv lze prodat či 

darovat na webových stránkách ba-

zos.cz či v mobilní aplikaci Let go. 

Dále tento „odpad“ přijímají také růz-

né nadace či příspěvkové organizace.

Patří sem různá lehce obnošená 

obuv, kabáty, šaty, kalhoty, trička, ka-

belky, pásky, hračky, bytový textil, při-

krývky apod.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – ten-

to odpad patří na sběrný dvůr. V pří-

padě, že jsou věci stále použitelné, lze 

nabídnout na webu bazos.cz či v apli-

kaci Let go a věci takto ještě zpeněžit. 

Patří sem starý nábytek, koberce, lino-

lea, umyvadla, toalety, kuchyňské lin-

ky apod.

NEBEZPEČNÝ ODPAD – tento od-

pad patří na sběrný dvůr. 

Patří sem barvy, lepidla, rozpouště-

dla, technické oleje, pesticidy, akumu-

látory a domácí chemikálie. Léky ode-

vzdávejte zdarma v jakékoliv lékárně.

ELEKTROODPAD – drobné elekt-

rospotřebiče patří do červených kon-

tejnerů umístěných v některých kon-

tejnerových stáních. Velké elektrospo-

třebiče odevzdejte zdarma ve sběr-

ném dvoře. Vyřazené zářivky umisťuj-

te do boxu umístěného ve vchodu 

městského úřadu. Pod pojmem drob-

né elektro si představte baterie, kalku-

lačky, mobilní telefony, discmany, 

elektronické hračky apod. Mezi velké 

elektrospotřebiče patří ledničky, prač-

ky, myčky, sušičky, počítače atd.

STAVEBNÍ ODPAD – menší množ-

ství (50 kg/domácnost/rok) lze maxi-

málně jednou ročně odevzdávat 

na sběrný dvůr. 

Patří sem cihly, beton, sklo, dlaždi-

ce, plasty, asfaltové směsi a dehet, 

keramika, štěrk a vše, co vzniká při 

demolici staveb či přestavbách.

Zastupitelstvo města se schází pravi-

delně čtyřikrát ročně. 

Na příští rok jsou plánovány ná-

sledující termíny veřejného zase-

dání zastupitelstva – 30. března, 

8. června, 21. září a 7. prosince.

Z důvodu aktuálních potřeb může 

dojít k mírnému posunu termínu jed-

nání. Pokud vyvstane nutnost urychle-

ného rozhodnutí zastupitelstva bude 

svoláno mimořádné zasedání. Pozván-

ky na jednání zastupitelstva bývají  

s předstihem zveřejňovány na úřední 

desce, v kabelové televizi a na webo-

vých stránkách města.

 
 

bankovní kartou 
Oznamujeme Vám, že nově  

lze veškeré poplatky pro  

Městský úřad Slušovice, Město 

Slušovice a Služby města Slušovice 

hradit platební kartou.
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V druhém pololetí se konala spousta 

kreativních dílniček pro děti. 

• Podmořský svět – 2 dny – děti si 

mohly vytvořit ryby, chobotnice, kraby, 

želvy a další mořské živočichy z papíru či 

CD.

• Podmořský svět 2 – Malování 

slupovacími barvičkami na sklo

Byly připraveny základní obrysy ryb, 

chobotnic, krabů a dalších mořských ži-

vočichů k vymalování barvami na sklo. 

Výrobky si děti nechaly v knihovně 

uschnout a poté si fólii s namalovanými 

obrázky odnesly domů.

Pro mladší děti byly k dispozici omalo-

vánky s mořskými živočichy.

• Tvorba záložek do knih 

• Tvoření z CD

• Podzimní malování slupovacími 

barvičkami na sklo – byla připravena 

spousta krásných obrázků k vymalová-

vání. Zájem byl obrovský, takže možná 

uvidíte po Slušovicích a okolí okna vy-

zdobená barevnými obrázky. Této dílnič-

ky, která trvala měsíc vždy v půjčovní 

době knihovny, se zúčastnilo 146 ma-

lých výtvarníků. 

Všechny dílničky byly ZDARMA.

Na prosinec jsme nachystaly další díl-

ničku, tentokrát adventní malování bar-

vičkami na sklo. Konala se od 2. – 12. 

prosince v půjčovní době knihovny. 

Abychom tomu po minulé celoměsíční 

dílničce daly nějaký pevný řád a aby se 

zájemci mohli prostřídat a na všechny se 

dostalo (přece jen těch dní trvání dílnič-

ky bude méně), za dobu trvání dílničky 

je možné si vymalovat celkem 6 obráz-

ků, 3 obrázky v jednom dni. Maminky či 

babičky si budou moct malovat v přípa-

dě, že děti samy uvedený počet nevyčer-

pají. Samozřejmě menším dětem mohou 

maminky pomáhat. Opět budou připra-

veny kontury (obrysy) obrázků k vymalo-

vání.

Dílnička se bude zavírat vždy půl hodi-

ny před koncem půjčovní doby. 

S tvořením pro děti souvisí také jedna 

prosba. Pokud byste měli doma nepo-

třebný výtvarný materiál, využijeme jej 

rády, stejně jako zbylé slupovací barvičky 

na sklo, protože těch máme velkou spo-

třebu.

K 31. 10. 2019 bylo v městské knihov-

ně 519 registrovaných čtenářů, z toho 

192 do 15 let, tj. 37% dětských čtenářů. 

Je to velmi hezký počet dětí, který je 

výsledkem také konaných besed a dal-

ších akcí. Za uplynulých deset měsíců 

knihovna přivítala 5.771 návštěvníků 

(z toho 4.974 návštěvníků půjčovny, 36 

zájemců o internet, 761 účastníků akcí). 

Prozatím se konalo 46 akcí. Vypůjčeno 

bylo 14.649 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). Zpracováváme pro ně knihy 

(zápis, značení, balení), přebalujeme, 

poskytujeme metodické vedení, prová-

díme revizi knihovního fondu.

V roce 2019 se městská knihovna po-

páté ráda připojila ke sbírce kabelek pro 

Kabelkový veletrh Naděje Zlín. Příští rok 

se zase přidáme. Pokud tedy budete 

dělat vánoční úklid nebo pod stromeč-

kem najdete nové kabelky, a hrozilo by, 

že starší modely skončí opuštěné na dně 

skříně, budeme moc rády, když nám 

opět nevyužité kabelky, batohy, tašky, 

peněženky (prázdné :-) přinesete. Chci 

poděkovat všem, kdo jste se letos zapo-

jili a přinesli kabelky. 

Děkujeme také za textilie, pochoutky 

a potřeby pro Útulek pro zvířata v nouzi 

Zlín. Teď v zimním období je textilií hod-

ně potřeba.

Tento rok přibylo k začátku listopadu 

1.177 knih.

Letos byl Radou města Slušovice 

schválen mimořádný výdaj za dětské 

knihy 30.000 Kč. Plánujeme od ledna 

spustit opět celoroční hru Lovci perel. 

A do této hry jsme pořídili přibližně dal-

ších 200 titulů dětských knih k těm, co 

jsme již měli k dispozici. Jak hra probíhá? 

Určité knihy budou označeny nálepkou 

s nápisem Toto je perlorodka. Pokud si 

knihu děti vypůjčí a správně vyplní otáz-

ky, které ke knize dostanou, obdrží jed-

nu perlu. Perly se budou navlékat 

a uchovávat v městské knihovně. Tak 

budeme mít my i děti přehled o tom, 

kolik perel již mají na kontě. Za nepovin-

né úkoly dostanou děti knihovnické pe-

níze – Moriony. Tyto si mohou střádat 

a koncem roku či začátkem roku nového 

v otevřeném knihovnickém obchůdku si 

za Moriony a perly mohou vybrat různé 

věci podle svého výběru. Budou vyhláše-

ni výherci z každé věkové kategorie. 

Soutěž probíhala již jednou, a to v roce 

2015, a setkala se s velkým ohlasem.

Každé první úterý v měsíci (kromě 

prázdnin) se konají dopoledne pro ma-

minky s dětmi. Dvě dopoledne zde strá-

vily i děti a maminky z Klubu pro mamin-

ky s dětmi Hvozdná, plánováno je 

do konce roku ještě jedno dopoledne 

v listopadu.

Městská knihovna poskytuje také pří-

stup na internet pro veřejnost a černobí-

lý tisk. Pomáháme s výběrem knih, ať již 

dětem či dospělým.

Během akce Týden knihoven probíha-

la registrace čtenářů na rok zdarma 

a byly promíjeny poplatky za upomínky.

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 půjčují na jeden měsíc. 

Pokud je nestihnete přečíst, je možné 

výpůjčku prodloužit až dvakrát o jeden 

měsíc, pokud knihu nemá některý ze 

čtenářů rezervovanou. 

Děti v knihovně mají k dispozici různé 

CD-ROMy s hrami, kvízy či encyklopedi-

emi, které je možno si vypůjčit pouze 

v knihovně. V dětském oddělení najdete 

různé společenské hry, puzzle, velkou 

stavebnici, dětské kuželky, dětské nádo-

bíčko, skládací věž apod. Pro menší děti 

jsou zde také omalovánky a pastelky. 

Na to, aby si tu děti mohly hrát nebo si 

číst, nemusí být ani registrované 

v knihovně. To je potřeba pouze v přípa-

dě, že by si chtěly vypůjčit nějakou knihu 

či časopis domů.

Nakoupili jsme spoustu nových knih, 

takže se máte na co těšit. Přijďte si vy-

půjčit knihy na dobu Vánoc.

A pozor, celkem nově máme k vypůj-

čení také audioknihy – spoustu pohá-

dek, příběhů, i tituly pro dospělé.

Koncem prosince bude knihovna ote-

vřena do pátku 20. 12. včetně. Znovu 

otevřena bude ve čtvrtek 2. ledna.

Informace o všech kreativních dílnách 

najdete ve vitrínách města, na webo-

vých stránkách či na facebooku knihov-

ny.

Těšíme se na vás.

Přejeme všem kouzelné dny vánoční.

Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích

www.slusovice.knihovna.cz

FB: www.facebook.com/knihovnaslusovice

Tel.: 575 570 636



5

A opět tu máme čas adventní 

a s ním přichází i chvíle pro malé 

ohlédnutí za činností slušovické po-

bočky organizace DOMINO cz, o.p.s. 

Po celý rok jsme se snažili připravovat 

dětem i jejich rodičům bohatou nadílku 

činností. Vzpomeňme si například na to-

lik populární výtvarné dílničky paní 

Martičky, které všem klientům učarovaly. 

Nesmíme zapomenout na dobrodružný 

program osmi letních příměstských tá-

borů, který pořádali naši kolegové 

z Komunitního centra pro rodinu 

DOMINO Slušovice. Za další podařenou 

akci můžeme označit i besídku ke Dni 

matek, či Mikulášskou nadílku v jeslič-

kách. V Nízkoprahovém zařízení pro dě-

ti a mládež DOMINO se v tomto roce 

pravidelně uskutečňoval program, který 

vytvářel bezpečný prostor pro hru i po-

povídání. Ve Slušovicích v tomto roce 

navštívilo naše služby celkem 628 osob, 

dětí či dospělých, a to jednorázově či 

opakovaně. Na tak malé město je to 

opravdu vysoké číslo! Celý náš tým pra-

covníků si velmi váží přízně našich klien-

tů, jejich podpory i ocenění. Jsme velmi 

vděčni za bezvadnou spolupráci s před-

staviteli města i s jinými subjekty, které 

ve městě Slušovice fungují, např. za spo-

lupráci se Skauty, kteří nám v létě zapůj-

čili svou místnost, jelikož jsme měli velký 

zájem o příměstské tábory, a chtěli tak 

dětem zabezpečit příznivé prostředí pro 

letní hrátky a radovánky. 

Ukončujeme sedmiletou existenci 

a vstupujeme do zralejšího věku osmile-

tého školáka, který je dychtivý po no-

vých zážitcích a zkušenostech. Můžeme 

tak všem slíbit, že i další rok bude plný 

zábavy, ponaučení i radosti. Budeme 

otevírat dveře naší komunity všem pří-

chozím dětem, mládeži, rodičům, praro-

dičům s přáním, aby u nás všichni strávi-

li plnohodnotně svůj volný čas v pospo-

litosti a přátelství. 

I v novém roce plánujeme nové aktivi-

ty, zajímavé činnosti i naučné programy 

ve všech střediscích. 

Například v Komunitním centrum pro 

rodinu DOMINO máme připraveny pro-

gramy, které svojí pestrostí nadchnou 

nejednoho rodiče s dítětem, a které jim 

pomohou kvalitně trávit společný čas 

a budovat tak vzájemné vztahy mezi ni-

mi. Organizace ráda přivítá maminky, 

tatínky, ale i babičky, dědečky a ostatní 

příbuzné, kteří by se rádi zapojili do ak-

tivit. Komunitní centrum DOMINO se 

snaží poskytovat prostor pro vzdělávací 

aktivity, semináře, setkávání podpůr-

ných či svépomocných skupin i pora-

denskou podporu apod. Můžeme zde 

zmínit kroužek TVOŘÍNEK, který je za-

měřený na tvoření a rozvíjí grafomotori-

ku, prostorové vnímání, soustředění. Je 

určený dětem od 4 – 7 let věku. Dále 

otevřenou HERNU, která nabízí prostor 

pro setkávání rodičů, prarodičů s dětmi 

stejného věku v prostředí podpůrném 

pro rozvoj dětí. Určeno pro (pra)rodiče 

s dětmi. Motorické KLUBÍČKO v podobě 

cvičení pro maminky s dětmi od 1 do 3 

let věku. Jedná se o motorická cvičení 

pro správný rozvoj dětí pomocí pohybo-

vých her, říkadel a písniček. Rovněž 

v Nízkoprahovém klubu pro děti a mlá-

dež, jenž poskytuje bezpečný prostor, 

má preventivní a podpůrný charakter, 

mohou děti a mládež trávit svůj volný 

čas. Za pomoci preventivních programů, 

volnočasových aktivit, a také přítomnos-

ti sociálních pracovníků klubu, dochází 

k vytvoření prostoru pro prevenci a za-

chycení negativních jevů, které je mo-

hou ovlivňovat (drogy, krádeže, záško-

láctví, vliv party, šikana apod.). Rodičům 

přináší pocit, že jsou děti v bezpečí 

a nepotulují se po ulicích a dětem přiná-

ší možnost být v prostředí mezi vrstevní-

ky, zapojit se do různorodých aktivit 

a vnímat pevnou půdu pod nohami. 

Každá forma komunikace je přizpůsobe-

na dětem a mládeži a rovněž i programy 

jsou vybírány tak, aby byly obsahově 

nejen přitažlivé pro děti, ale také i vý-

chovné, poučné, preventivní. Provozní 

doba Nízkoprahového klubu ve Slušo-

vicích je v pracovní dny vždy od 12:00 

hod do 18:00 hod. V nadcházejícím ro-

ce bude program zaměřen na témata 

Přátelství, Vztahy, Jak být se sebou více 

spokojen – poznání sebe sama, 

Kyberšikana, Já a internet. Na děti 

a mládež čeká řada společných her, 

tvoření, ale převážně povídání, diskuze, 

a mnoho příjemných setkání se zajíma-

vými lidmi. Děti a mládež se mohou zú-

častnit tzv. DEBAŤÁKU, který jim dává 

možnost společně diskutovat nad téma-

tem, které je zajímá. 

Ve Slušovicích provozujeme i dvoje 

tzv. MIKROJESLE, které pomáhají rodi-

čům s dětmi, při slaďování pracovního 

a rodinného života. Mikrojesle jsou urče-

ny pro děti od 0,5 let do 3,99 let. Pro 

naše nejmenší je vytvořený program, 

který podporuje jejich zdravý rozvoj 

a vývoj. V rámci jesliček je vytvořený 

bezpečný prostor pro děti a jejich dětské 

hry. 

V případě Vašeho zájmu o jakoukoliv 

naši aktivitu se můžete s dalšími podrob-

nostmi seznámit na internetových strán-

kách www.idomino.eu a stránkách 

Města Slušovice https://www.slusovice.

eu/skolstvi/jesle-slusovice/, kde je umís-

těn odkaz na organizaci DOMINO cz,  

o. p. s., můžete nám i zatelefonovat 

na telefonní číslo +420 577 218 708 či 

napsat mail info@idomino.eu. Ve Slušo-

vicích máme informace o programech 

vyvěšeny na vývěsce u cesty naproti sta-

ré mateřské školy. Informace najdete 

i na Facebooku.

Vážení a milí občané, děkujeme Vám 

za zájem o naše služby. Děkujeme 

za kladné a přátelské ohlasy, kterých si 

velmi vážíme. I nadále jsme připraveni 

být službou pro vás, pro naše klienty 

(děti i dospělé), službou, která své dveře 

otevírá všem potřebným, službou, která 

je s pokorou a odborností námi provo-

zována, službou přátelskou, službou, 

která spojuje komunitu.

Přejeme vám všem krásné prožití svát-

ků vánočních, do nového roku vše dob-

ré s poutavými prožitky v našich progra-

mech.

Leona Hozová, DOMINO
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Prevence
Vánoce a konec roku patří k těm klidnějším obdobím, přesto mají jednotky požární 

ochrany spoustu práce s požáry a nehodami, na kterých se podílí lidská neopatrnost, či 

neznalost. Aby nic nenarušilo Vaši pohodu vánočních svátků a nedošlo ke zbytečným 

újmám na zdraví nebo škodám na majetku, přijměte, prosím, malé upozornění od hasi-

čů. 

V období Vánoc hoří nejčastěji odpady v popelnicích, či kontejnerech, saze 

nebo zazděné trámy v komínech. Kvůli zvýšené intenzitě činnosti v kuchyních při 

přípravách svátečních pokrmů se pak každý rok množí případy vznícení potravin 

při vaření. S vánočními svátky a koncem roku je neodmyslitelně spojeno použí-

vání svíček nebo prskavek, musíme si však uvědomit, že naše domovy jsou dnes 

doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály (koberce, čalounění, záclony), 

které snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rych-

le šíří a mohou způsobit značné materiální škody. 

Pamatujte, že hořící svíčka nebo prskav-

ka je otevřený oheň a jako s takovým by 

se mělo i s ní zacházet. Každý rok dochází 

během vánočních svátků k požárům 

od hořících svíček, zejména těch umístě-

ných na adventních věncích. Ty po sobě 

mnohdy zanechají v obydlích spoušť a lidé 

při nich někdy utrpí i vážná zranění.

Je nutné si uvědomit, že zapálenou 

svíčku nelze položit kamkoliv a na cokoliv. 

V každém případě by svíčka měla být 

umístěna na stabilní nehořlavé podložce 

bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce). 

Svíčky umístěte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Rozhodně je nedávejte 

k oknům do průvanu blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček nebo jiných textilií, ani 

na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu. Zapálené 

svíčky, ať již umístěné na vánočním stromku, adventních věncích nebo jinde, nesmíte 

nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo 

jdete spát. Jsou zaznamenány případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkon 

a hořící svíčka mezitím způsobila požár. Pod stálou kontrolou musí být i hořící vonná 

aromalampa. V této souvislosti stojí za upozornění, že adventní věnce bez ochranných 

podložek pod svíčkami slouží pouze jako dekorace, a proto by se ani neměli zapalovat. 

Riziko, že nám věnec vzplane, je velké.

Z hlediska vánočních svátků jsou rizikovou skupinou starší spoluobčané. Ti dodržují 

vánoční zvyky, ale často na hořící svíčky zapomínají, nechají je bez dozoru. Je třeba dávat 

pozor také na zvířata nebo neposedné děti, které mohou svíčku převrhnout.

Bezkonkurenčním symbolem Vánoc je již tradičně ozdobený vánoční stromek. V sou-

časné době požáry vánočních stromků již díky používání elektrických svíček téměř vymi-

zely. Ale i u nich bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat 

výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití a příslušnými 

certifikáty. Hasiči evidují i případy, kdy kvůli elektrickému zkratu i elektrické svíčky zapá-

lily stromek, v obdobném případě je nezbytné okamžitě dané elektrické zařízení odpojit 

od zdroje. A pamatujte, zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy neha-

síme vodou a ani pěnovým hasicím přístrojem!!! 

Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká kvůli neopatrnému zacházení 

s vlastním topením a nedbalé péči o komíny. Měli bychom vědět, jak topidla správně 

instalovat a obsluhovat, jak správně zapalovat topidla na tuhá paliva, jak nakládat s žha-

vým popelem a podobně. Rozhodně bychom neměli zapomínat na pravidelnou kontrolu 

a čištění topidel a komínů. 

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat 

chladnou hlavu. Můžeme se pokusit požár zlikvidovat vlastními silami. V takovém přípa-

dě je nutné reagovat rychle, zamezit přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit 

improvizovanými prostředky, např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími texti-

liemi bez umělých vláken, popřípadě vodou (pozor však na elektrické přístroje, či věci 

napojené do elektřiny nebo hořící olej). V žádném případě bychom ale neměli přeceňo-

vat své síly. Lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte pří-

padný požár uhasit za každou cenu sami. V každém případě pomocí linky 150 nebo 

112 zavolejte hasiče, kteří na místo dorazí za několik minut a dokáží vám profesionál-

ně pomoci. Milan Novák, starosta SDH Slušovice

Přiblížil se konec roku a s ním i reka-

pitulace dnů uplynulých. 

Za loňský rok byli vyhodnoceni 

z naší ZO jako nejlepší chovatelé 

okresu Bohumil Pekař s králíky 

Aljaška a Zdeněk Máčalík v kate-

gorii drůbež. Bohumil Pekař se zú-

častnil 11 výstav a z nich dovezl 10 

pohárů. Z celostátní Slovenské výstavy 

s mezinárodní účastí v Nitře přivezl 

ocenění „Šampion SR“ a „Mistr SR“. 

Také ostatní naši členové si přivezli 

ocenění – poháry z výstav. Jmenovitě 

Jan Dziak, Monika Dolinová, 

Svatopluk Čech.

Letos jsme obeslali okolní výstavy, 

ale s menšími úspěchy – Bohumil 

Pekař přivezl 2 poháry za králíky 

a z Národní výstavy v Přerově dovezla 

naše chovatelka Zdeňka Vystrčilová 

2 poháry za drůbež.

Největší letošní akcí byla Krajská vý-

stava chovatelů drobného zvířectva, 

kterou uspořádali členové naší ZO 

ve dnech 12.–13.října pod záštitou 

hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka. 

Byla to soutěžní výstava, které se zú-

častnily všechny okresy kraje: Zlín, 

Vsetín, Kroměříž a po delší odmlce 

i Uherské Hradiště. Byla zde k vidění ta 

nejlepší zvířata: více než 200 králíků, 

přes 200 holubů a skoro 100 ks drůbe-

že. V celkovém hodnocení se okres 

Zlín umístil na čestném posledním mís-

tě. Ale nejde vždy jen o ceny. Důležitá 

jsou přátelská setkání, výměny zkuše-

ností, navázání osobních kontaktů.

Musím vyzvednout naše mladé cho-

vatele, kteří byli na této výstavě oce-

něni za svá zvířata poháry: Tomáš 

Šimeček a Ondra Dolanský. Výstava 

byla dobře připravena a přálo nám 

i počasí. Návštěvníci (jen dospělých 

bylo přes 600) byli spokojeni také 

s občerstvením a bohatou tombolou. 

Zpětně lze říci, že šlo o jednu z největ-

ších propagačních akcí chovu drob-

ných hospodářských zvířat.

Co říci závěrem. Uspořádání výstavy 

stojí mnoho úsilí i finančních prostřed-

ků. Náš dík patří všem, kteří pomohli 

při přípravách, především členům SDH 

Slušovice a SDH Hrobice a žákům ZŠ 

za pomoc při posuzování zvířat. Dále 

všem sponzorům, především Krajské-

mu úřadu Zlín a Městskému úřadu 

Slušovice. 

V nadcházejícím roce se chystáme 

uspořádat místní výstavu někdy začát-

kem září, na kterou všechny srdečně 

zveme. Kdo má zájem o chovatelství, 

je mezi námi vítán.

Marie Navrátilová
jednatelka ZO ČSCH Slušovice
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Na přelomu července a srpna jsme se 

vydali na tradiční tábor pro děti s ASPV 

Slušovice na chatu Slovan na Tesáku. 

Hned po příjezdu autobusu jsme se ocit-

li mezi Indiány tančícími přivítací tanec 

a náčelník Papamsam přivítal všechny 

úvodním proslovem. Po indiánských 

zkouškách se mohli všichni ubytovat 

a začít se seznamovat s ostatními tábor-

níky a vedoucími. I když počasí bylo 

aprílové, přece jen jsme se odpoledne 

dostali do lesa na hru Koně a jezdci, kdy 

jsme ukázali svoje všeobecné znalosti 

a také si pořádně zaběhali. Večer jsme 

představili týmy a mohli jsme jít do kina. 

Další dny byly plné her, soutěží a závo-

dění. Pro připomenutí účastníkům jme-

nuji například: ZOO, kódovaná, indián- 

ská stezka, datli, olympiáda, pašeráci, 

bränball, stolní tenis, boj o totemy, poš-

ťák, stezka odvahy (vysvobození Vine-

tua), kris-kros a další. Některé hry nám 

znepříjemňovaly lesní vosy, sem tam 

strašil déšť, ale i přesto jsme si je užili. 

Výborné byly i diskotéky, kde táborníci 

předvedli, že umí tančit stejně dobře ja-

ko Indiáni v úvodu. Týden rychle uběhl. 

Poslední den se jen balilo a loučilo...

Za vedoucí Išu, Květu, Evu, Petra, 

Kubu, Miru, Jirku, Páju, Dianku chci po-

děkovat všem táborníkům, kteří s námi 

pobyt absolvovali a dokázali si jej naplno 

užít a dobrou náladou vylepšovat. A vel-

ké poděkování patří i sponzorům: grei-

ner packaging Slušovice, Nadační fond 

pro rozvoj Slušovic, NATURVITA, WICKE, 

TNS, Topnatur, Zámečnictví Zimmermann 

- Eva Vyvlečková, SWS Slušovice, AUTO-

DAPA

Děkujeme a těšíme se na příště ;-).

Eva Cikrytová

V sobotu 6. 7. 2019 z Prahy odjela přes noc kolona autobusů do Rakouska 

do Dornbirnu, kde se konala ve dnech 7.–14. 7. XVI. světová gymnaestráda. 

Z celého světa se jí zúčastnilo 18 000 

cvičenců z 69 zemí celého světa. Z České 

asociace Sportu pro všechny a z České 

gymnastické federace a České obce so-

kolské se zúčastnilo asi 1000 cvičenců 

a cvičenek. Ze zlínského kraje nás repre-

zentovalo 8 cvičenek a 2 muži. Z toho ze 

jely Slušovic 3 ženy. Cvičilo se v halách 

i na veřejném prostranství. Celkem jsme 

vystoupili 3x na Casino Stadium Bregenz 

skladbou pro velké skupiny „Gymnastický 

sen“, ženy cvičily s červenými a žlutými 

sítěmi, muži se skládacími hůlkami, kte-

ré občas vyměnili se žlutými síťařkami. 

Dojem z celé této akce byl úžasný. I když 

byl pobyt finančně dost náročný. Poznali 

jsme kraj kolem Bodamského jezera, jeli 

jsme lanovkou, navštívili jsme muzea 

a také jsme viděli překrásná vystoupení 

a vysokou úroveň našich mladších gym-

nastů a gymnastek, pro které je aktivní 

pohyb nezbytnou součástí života. 

Nevadilo nám ani spaní na karimatkách 

ve spacáku v místních školách, ve kte-

rých nám místní dobrovolníci připravili 

i snídaně nebo cestování vlaky a auto-

busy – na oběd 30 km a na vystoupení 

dalších 20 km. Účast na této Gymna-

estrádě byla příjemná, obohacující a zís-

kali jsme plno nových přátel. Atmosféru 

při vystoupení lze těžko popsat. 

Závěrečný ceremoniál, který proběhl 

na Stadionu Casino, Bregenz, byl velmi 

dojemný. Kdo to nezažil, nepochopí. 

Další Světová gymnaestráda se bude 

konat od 30. 7. do 6. 8. 2023 v nizo-

zemském Amsterodamu. Přidá se někdo 

k nám?  Lydie Staroveská
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Tradiční akce, která má prvňáčkům 

pomoci při adaptaci na nové školní 

prostředí, se opět uskutečnila na za-

čátku školního roku.

Počasí nám jako vždy přálo, a tak 

nic nebránilo našim nejmenším plnit 

úkoly připravené žáky nejstaršími. 

Podle úsměvů na tvářích lze usoudit, 

že se zábavné odpoledne vydařilo, 

všichni se pobavili a podle své chuti si 

zasportovali. Přejeme našim nejmlad-

ším žáčkům i nadále hodně hezkých 

zážitků a úspěchů při vzdělávání v na-

ší škole. 

Poděkování patří nejen jim, ale i uči-

telům a rodičům, kteří se podíleli 

na organizaci.

ZŠ Slušovice

Dne 25.10 2019 proběhl na 1. stupni společný projekt na téma – Barevný podzim.

V prvních třídách probíhalo tematické vyučování s názvem „Jablíčkový den.“ V prů-

běhu celého dne žáci plnili spoustu úkolů. Nechyběly ani písničky, básničky, hry, cvi-

čení a vyrábění s tematikou tohoto podzimního ovoce. Nejoblíbenější částí byla 

ochutnávka dobrot z jablek.

Třída 2. B si podzimní projekt užila s postavami z večerníčků. Poznali, co všechno 

musí před zimou připravit Broučci, Včelí medvídci nebo víla Amálka. Naučili se písnič-

ku Ferdy Mravence a básničku pro uspání Broučků. S Večerníčkem počítali, plnili 

úkoly a malovali.

Ostatní třídy slavily tento den „Halloween“. Už od první hodiny byla ve třídách 

strašidla, která se učila slušnému chování, pomoci potřebným, plnila strašidelné úko-

ly z ČJ, M zábavnou formou, hrála hry. Nechybělo ani podzimní tvoření – vyráběly se 

ozdobné dekorace z přírodních materiálů (dýně, šípky, listy…), různá strašidýlka, lu-

cerničky.

V průběhu celého dopoledne děti ochutnávaly dobroty a sladkosti, které upekly 

a vyrobily doma s rodiči.

Tento projekt se moc povedl a i děti si užily den s netradiční výukou před nastáva-

jícími podzimními prázdninami.

Emilie Smilková, vyučující 1. stupně

Během měsíce října se děti 3.–5. tříd 

zapojily do česko-slovenského projek-

tu „Záložka do knihy spojuje školy“.

Žáci měli za úkol vyrobit záložky do 

knihy na téma „List za listem – baví mě 

číst“ a poslat je do přidělené školy na 

Slovensku. Odměnou jim potom byly 

záložky, které vyrobily děti ze slovenské 

školy. Naší partnerskou školou byla 

Základní škola Predajná v okrese Banská 

Bystrica.

Velmi zajímavou a radostnou součástí 

projektu byla také výměna dopisů, ve 

kterých děti napsaly něco o naší škole, 

našem městě a také o sobě. Měly velkou 

rdost, když jim přišly odpovědi. Ověřily 

si, že slovenština je našemu mateřskému 

jazyku podobná a že jí dobře rozumí. Je 

už na dětech, jestli budou v dopisování 

pokračovat.

Eva Vinklárková

I v tomto školním roce žáci 2. stupně 

absolvovali během jednoho dne několik 

exkurzí. V pátek 1. 11. 2019 se rozjeli 

za poznáním do různých míst republiky.

Šestý ročník se vydal na jižní Moravu. 

V Mikulově navštívil jeskyni Na Turoldu 

a v Čejkovicích firmu Sonnentor, která se 

zaměřuje na výrobu a zpracování bylin-

ných směsí. Žáci 7. ročníku zavítali tra-

dičně do Prahy. Letošní okruh byl jiný 

než v předchozích letech. Žáci mj. na-

vštívili Národní muzeum, Petřín, Pražský 

hrad, Karlův most i Staroměstské ná-

městí. Zhlédli gotické skvosty, o nichž se 

budou záhy učit v dějepisu. 

Žáci 8. ročníku se na své exkurzi za-

měřili na mineralogii a historii. V Tišnově 

u Brna si prohlédli mineralogické muze-

um a zdejší gotický klášter, odpoledne 

pak následovala mineralogická burza. 

Na závěr v Brně navštívili výstavu Poklad 

Inků.

Žáci 9. ročníku se na žádnou exkurzi 

nevydali, alespoň prozatím. Využili čas 

na přípravu k přijímacím zkouškám, pro-

cvičili si vědomosti z matematiky a čes-

kého jazyka.

Rostislav Šarman

V pátek 11. října 2019 se před 

budovou ZŠ Slušovice konala tradič-

ní „Drakiáda“.

Jednalo se o první akci pro děti školní 

družiny. Za slunečného počasí měly děti 

možnost provětrat své dráčky. Akce se 

nám vydařila a všechny zúčastněné děti 

dostaly za odměnu medaili a sladkosti. 

Vychovatelky ŠD
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Placená inzerce

 

Vizovice

 MUDr. Eduard HAŠA 

Tel. 603 101 981

eduard.hasa@seznam.cz

Ordinační doba
Vizovice, Masarykovo nám. 1325

Lékařský dům

Pondělí 7 – 16 hodin

Úterý –

Středa 7 – 16 hodin

Čtvrtek 7 – 11 hodin

Pátek 7 – 15 hodin

Profesionální vedení účetnictví  
a účetní poradenství

Pečlivě zpracujeme účetnictví, daňovou evidenci, mzdy, účetní závěrky, 
přiznání DPH, souhrnná hlášení, kontrolní hlášení, přiznání k dani silniční, 
intrastat. Zastupujeme na úřadech státní správy. K vedení účetnictví použí-
váme vlastní účetní software, našim klientům je k dispozici bezplatně. 
Máme zkušenosti od roku 1996, pracujeme spolehlivě, rychle a diskrétně. 
Prioritou pro nás je, aby klient všemu, co se týká jeho účetní evidence, po-
rozuměl a v případě jakýchkoliv nejasnosti se neobával nás zeptat. Za celou 
dobu praxe jsme úspěšně řešili nestandardní účetní situace. V případě do-
volené či nemoci u nás funguje systém vzájemné zastupitelnosti.

Převzetí vedení účetní evidence v jakémkoliv rozsahu a v jakékoliv době.

V případě že vás tato nabídka zaujala, můžete nás kontaktovat emailem 
na info@dsucto.cz nebo telefonicky na čísle 735 503 273

RIHEDA s.r.o.
Zádveřice 252

763 12 Zádveřice-Raková

www.dsucto.cz

Naše škola se úspěšně zapojuje do čerpání dotací, které poskytuje Evropská unie 

nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Snažíme se tím vylepšit pod-

mínky pro naši mladou generaci. Úspěšným čerpáním dotací tolik nezatěžujeme 

„kapsu“ zřizovatele a rodičů. A teď blíže k jednotlivým projektům.

Šablony II ZŠ Slušovice

Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Dotace: 1 761 104,- Kč

Naše škola se v letošním školním roce 

a také ve školním roce předchozím zapo-

jila do projektu, na nějž získala 100% 

dotaci. Poskytovatelem je Operační pro-

gram Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Aktivity projektu se zaměřují na různé 

oblasti. Z rozpočtu projektu je financo-

ván školní psycholog, který na naší škole 

úspěšně působí. Velká část prostředků 

byla věnována na nákup počítačové 

techniky – notebooků a tabletů. Všechna 

tato zařízení budou využívat žáci přímo 

ve výuce. Finanční prostředky jsou dále 

použity na rozvoj pedagogů: vzdělávání 

v různých oblastech (matematická gra-

motnost, inkluze, ICT, jazyky, projektová 

výuka) a spolupráce (tandemová výuka, 

spolupráce pedagogů ZŠ, vzájemné sdí-

lení zkušeností). Z projektu budou pod-

pořeny čtenářské kluby, projektová vý-

uka ve škole i mimo školu a také doučo-

vání pro žáky.

Doplnění chybějící infrastruktury 

v ZŠ Slušovice

Doba realizace: 2018-2019

Dotace: 3 678 186,- Kč

V kalendářním roce jsme realizovali 

tento projekt. Poskytovatelem 90 % fi-

nanční dotace je IROP (Integrovaný regi-

onální operační program). Projekt se za-

měřil na vybudování nové jazykové třídy 

a jazykovo-počítačové učebny, včetně 

moderního vybavení. V rámci projektu 

jsme jako povinné aktivity řešili i bezbari-

érovost části budovy, vstupní systém 

do budovy (ten jsme chtěli řešit podobně 

jako v mateřské škole, ať je to pro rodiče 

– uživatele co nejpohodlnější), konektivi-

tu s internetovým připojením a mobiliář 

u vstupu do školy. Následně budeme 

pracovat na udržitelnosti projektu.

Plavání 2019

Doba realizace: 2019

Dotace: 51 800,- Kč

Jedná se o čtvrtou etapu projektu, 

který bývá vyhlášen vždy pololetně. 

Poskytovatelem 100% finanční dotace je 

Ministerstvo školství, mládeže a tělový-

chovy ČR. Využíváme ji na dopravu žáků 

do plavání. Rodiče již druhým rokem 

za dopravu neplatí. Povinné výuky plavá-

ní se účastní žáci 2. a 3. ročníku. 

Nová šance ve Zlínském kraji – 

SÚPM

Doba realizace: 1. 11. 2018–31. 10. 2020

Dotace: 202 800,- Kč 

Dotaci čerpanou z Úřadu práce Zlín 

využíváme na zaměstnání pomocného 

pracovníka do školní kuchyně a na úklid. 

Dotace se jeví jako velmi smysluplná.

Podpora vzdělávání cizinců ve ško-

lách 2019

Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Dotace: 49 500,- Kč

Poskytovatelem této dotace, kterou 

využíváme na výuku jazyka českého pro 

cizince, je Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR. 

Modernizace odborných učeben 

ZŠ Slušovice

Doba realizace: 2020

Dotace: 1 048 569,- Kč

Poskytovatelem 95% dotace je IROP 

(Integrovaný regionální operační pro-

gram) ve spolupráci s MASVAS (Místní 

akční skupina Vizovicko a Slušovicko). 

Dotaci jsme obdrželi, v příštím kalendář-

ním roce bychom rádi zlepšili prostředí 

školy o vybavení cvičného bytu pro žáky 

(školní kuchyňky) a pořízení interaktivní 

tabule do další učebny základní školy. 

I v roce následujícím plánujeme shánět 

dotační finanční zdroje na zlepšení pod-

mínek pro žáky ZŠ Slušovice.

Rostislav Šarman, ředitel školy
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 červenec – září 2019
VÝROČÍ 

Eduard Valerián

Dušan Bednařík

Jaroslav Šimara

Marie Řezníková

Rostislav Ogurek

Marie Lučanová

Josef Stupka

Jaroslava Šeďová

Milan Škrabana

Petr Pavel

Ing. Miroslav Kopecký

Danuše Somorovská

Vlasta Garguláková

Hedvika Javorová
Všem jubilantům 

srdečně blahopřejeme!

V rubrice Společenská kronika jsou zve-

řejňovány významné životní události ob-

čanů Slušovic. Pokud nechcete tyto infor-

mace, které se vás osobně týkají zveřejnit, 

obraťte se na matriku MěÚ – písemně, 

osobně nebo telefonicky. Tel. 577 983 

344, 577 981 376. matrikářka

NAROZENÍ

Miroslava Plišťáková

Tomáš Kratina

Jorn Klučka

Elija Klučka

Vít Ištvánek

Prokop Trusina

Markéta Trusinová

Magda Elšíková

Viktor Godiška

Vojta Červenka

Tomáš Vojáček

Štěpán Slováček

Julie Jašková

Tomáš Horák

Viktorie Matušů

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

ÚMRTÍ

Pavel Petruželka

Jarmila Julinová

Emilie Rapantová

Marie Vitovská

Alois Gavenda

Marián Pročka

Jaroslava Kučeříková

Božena Gerychová

Anežka Dvořáková

 Pozůstalým vyjadřujeme

 upřímnou soustrast.

SŇATEK UZAVŘELI

Jan Stuchlík a Veronika Polaštíková

Radek Soukup a Petra Plšková

Milan Březík a Jarmila Fišerová 

Novomanželům přejeme na společné 

cestě hodně zdraví, štěstí a spokojenosti

ZLATÉ SVATBY

50 let společného manželského živo-

ta oslavili manželé Řihákovi, Skybovi, 
Chromkovi (foto) a Manďákovi.

Všechny manželské páry osobně na-

vštívil p. starosta Petr Hradecký, který 

jim při této příležitosti poděkoval a po-

přál do dalších společných let hodně 

zdraví, štěstí a rodinné pohody.

V roce 2014 v rámci realizace projektu 

„Rozšíření odděleného sběru odpadu ve 

městě Slušovice“ byly předány do rodin-

ných domů do bezplatného užívání za-

hradní kompostéry. Doba výpůjčky byla 

sjednána na 5 let od předání s tím, že po 

této době si občané od města kompo-

stér odkoupí za zůstatkovou cenu 50 Kč 

bez DPH, případně ho vrátí vyčištěný a v 

původním stavu. 

Vzhledem k tomu, že končí pětile-

té období výpůjčky, rada města 

schválila, že ponechá rozdělené 

kompostéry ve vlastnictví domác-

ností bez placení zůstatkové ceny.

 Petr Hradecký

 

Letní filmové promítání se uskutečnilo 

6. – 9. srpna na fotbalovém stadionu ve 

Slušovicích. I přes nevyzpytatelné počasí 

si filmy své diváky našly. Vybrané dob-

rovolné vstupné ve výši 41.211 Kč 

bylo odesláno na konto Bariery.

Velké díky patří všem, kteří přišli a ta-

ké přispěli na dobrou věc. 

Rádi bychom v tomto projektu pokra-

čovali i příští rok.

Vedení města Slušovice

V závěru roku 2020 se ke čtenářům 

dostává kniha Jana Zeťka Oštrléze aneb 

Pozdní sklizeň, třicet osm příběhů, jež se 

udály v okolí Vizovic, Slušovic a Zlína. 

Z těchto míst se některé děje rozbíha-

jí dále do světa, časový rámec předsta-

vuje především 20. století a začátek vě-

ku následujícího.

Práci obohacují barevné ilustrace ma-

líře Oldřicha Krajíčka.

Svatava Kučíková


