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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás s přicházejícím jarem 
seznámil s tím, co všechno se od zimy událo 
nebo se bude v nejbližších týdnech konat.

Chceme pokračovat s další etapou rekon-
strukce vodovodního a kanalizačního řadu 
na nám. Svobody. Po celou dobu zemních 
prací zde bude značné dopravní omezení, 
a proto Vás žádáme o trpělivost a dodržování 
dopravního značení. 

Dále nás čekají práce na posílení a zokru-
hování vodovodního řadu ulic U Vodojemu 
a Slunečná. Součástí tohoto propojení je 
i posílení kapacity dalším protlakem a umís-
těním části nového řadu pod řekou Dřevnicí. 
Od celé akce si slibujeme to, že v případě 
poruch budeme schopni zásobovat pitnou 
vodou část Slušovic od Dřevnice směrem 
na východ již dvěma větvemi vodovodního 
řadu. Rovněž provedeme částečnou rekon-
strukci vodovodu v ulici Na Stráni.

Byla opravena kanalizace v ulici Valašská 
a na náměstí proběhlo podřezání zdiva domu 
čp.160, kde bude následovat jeho zaizolová-
ní proti vlhkosti s následnou rekonstrukcí 
vnitřních prostor určených pro občanskou 
vybavenost.

Dokončili jsme stavbu multifunkčního hřiš-
tě s ledovou plochou v areálu ZŠ ve Slu-
šovicích. Čekáme na vhodnější počasí, kdy 
můžeme nainstalovat letní povrch. V součas-
né době řešíme zázemí a možnosti zakoupení 
či zapůjčení ledové rolby. Více o tomto pro-
jektu naleznete v samostatném článku dále.

Loňský rok kultuře příliš nepřál, a tak s vi-
dinou lepších zítřků se snažíme rezervovat 
termíny divadel, koncertů či přednášek. 
Nemusíte se bát, že o kulturu ve Slušovicích 
přijdete. Jakmile nám situace dovolí něco 
uspořádat, o všem se včas dovíte.

Pevně věřím, že divná doba, která nás již 
více než rok provází, bude co nevidět za ná-
mi, proto se nedívejme zpátky přes rameno, 
ale zkusme se pomalu aktivně zapojovat 
do veřejného života a obnovovat ochablé či 
přetrhané sociální vazby. Jinak řečeno, bude-
-li možno, pojďme nabrat do přírody spousty 
čerstvých sil s rodinou a blízkými, ať načerpá-
me svěží myšlenky a lepší náladu.

Za vedení města 
 Jan Fenyk, místostarosta
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V tomto krátkém ohlédnutí bych Vám chtěl z našeho pohledu přiblížit, co vše předcházelo tomu, než jsme mohli  
u nás ve Slušovicích zrealizovat projekt multifunkčního hřiště s ledovou plochou. 

Někdy v roce 2019 jsme vedli debatu na zastupitelstvu, kde 
padaly nejrůznější připomínky na zrealizování nových míst 
na volnočasové aktivity a jednou z nich byla představa sezónní-
ho pronájmu kluziště. Nápad dobrý, ale k realizaci vždy dlouhá 
cesta bývá. Po oslovení firem se nám dostaly nabídky k proná-
jmu, které se od sebe lišily jen nepatrně s tím, že se jen čistě 
nájem bez energií a služeb pohyboval kolem 1,5 mil Kč. 
Zároveň se nám po tomto oslovení začaly hrnout nabídky 
od menších firmiček, které kluziště nepronajímají, a které by 
byly schopny kluziště postavit a pak zase po sezóně rozebrat. 
Přišla tedy chvíle vytipovat vhodné lokality, kde by byla odpoví-
dající plocha, možnost zázemí, dostupnost sítí a to zejména 
dostatečný příkon elektrické energie, co by dokázal pohánět 
chladící jednotku. Jeden tip byla asfaltová plocha na sokolské 
zahradě, jenže byl zde problém s tím, že celá plocha je vyspá-
dovaná a výškový rozdíl by byl od jednoho do druhého kraje 
18 cm (museli bychom zde postavit vyrovnávací pódium, které 
by zaručovalo stejnou tloušťku ledu v celé ploše – optimum 
kvůli prochlazení plochy) a navíc bychom zde nebyli schopní 
v krátkém čase posílit zdroj elektrické energie, a dokonce i se 
zázemím bychom byli v kolizi, protože budova sokolovny přes 
zimu žije jedním plesem za druhým (malá poznámka – v této 
době jsme vůbec nemohli ještě předpokládat, jak bude vypadat 
plesová sezóna ob rok). Další tip byl fotbalový stadion, kde by 
bylo vše téměř dokonalé (zázemí, šatny, tribuna, dostatečný 
zdroj energie poblíž), až na to, že bychom se mohli kvůli delší 
zimní sezóně dostat do kolize se zápasy místního fotbalového 
klubu a taky nikdo nedokázal zaručit, že tráva pod kluzištěm 
nevymrzne a my tak ještě zkomplikujeme fotbalistům starost 
o travnatý povrch po zimě. Začali jsme se tedy ještě více pídit 
po tom, jak to mají jinde, kde to podle slov místních či na refe-
rence, funguje a čím dál více jsme zvažovali variantu, že chlaze-
ní umístíme nastálo a na něj dáme nějaký celoroční sportovní 
povrch.

Nakonec jsme kombinaci našli. Rozhodli jsme se, že vhodné 
místo by bylo na starém tenisovém kurtu v areálu ZŠ Slušovice. 
Abychom neztráceli zbytečně čas, tak jsme potřebné sítě pro-
dloužili od školy až za tenisový kurt a využili jsme i toho, že 
byly letní prázdniny a výkopové práce tak nekomplikovaly pro-
voz školy. 

V tuto dobu probíhala jednání s firmami, kterým jsme sdělili 
naše představy a hlavně podmínky k uchlazení plochy. Žádná 
z těchto firem nebyla schopna zajistit prochlazení ledové plochy 
při venkovní teplotě nad 8°C, což nám přišlo zcela nevyhovující. 
Podle slov lidí pohybujících se v „chlaďařském“ průmyslu, jsou 

Původní hřiště

Začínáme se stavbou

Rýsuje se plocha

Poslední kosmetické úpravy Dokončeno – zkušební provoz
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• Rada města schválila konání 50. 
ročníku Barum Czech Rally Zlín, který se 
uskuteční ve dnech 27. – 29. 8. 2021, 
a povoluje umístění servisní zóny Star 
Rally Historic v dostihovém areálu 
ve dnech 26. 8. až 29. 8. 2021. Rada 
souhlasí s průjezdem rychlostní zkoušky 
Březová na části dostihového areálu dne 
28. 8. 2021 a s průjezdem rychlostní 
zkoušky Zádveřice dne  29. 8. 2021 ko-
lem rakovského kříže.

• Rada města schválila Dodatek 
smlouvy o poskytování a zajištění regio-
nálních knihovnických služeb. Tímto do-
datkem se specifikuje rozsah služeb, 
počet objednaných hodin hodinová saz-
ba, termíny zpracování výkazů a faktura 
za služby zajišťované Městskou knihov-
nou ve Slušovicích v roce 2021 pro ob-
sluhované knihovny v Březové, Dešné, 
Hrobicích, Neubuzi a v Želechovicích 
nad Dřevnicí.

• Rada města schválila prodloužení 
smlouvy na ukládání bioodpadu uzavře-
né s Obcí Ostrata.

• Rada města schválila  Dodatek č. 2  
se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., 
která zajišťuje svoz kontejnerů na textil. 
Tímto dodatkem  společnost DIMATEX 
CS přenechá městu Slušovice 3 kusy 
kontejnerů na textil, které budou umís-
těny pouze ve sběrném dvoře.

• Rada města schválila provozní řád 
kluziště u základní školy Slušovice.

• Rada města schválila příspěvek 
ve výši 100 tisíc Kč pro FC Slušovice 
na pořízení nové sekačky na trávu.

• Rada města schválila v rámci konání 
automobilového závodu Rallysprintu 
Kopná  uzavření  části místní komunika-
ce v dostihovém areálu v pátek 21. 5. 
2021 od 15 hodin do  soboty 22. 5. 
2021 do 17 hodin pro zřízení servisního 
parkoviště soutěžních vozů a  uzavření  
místní komunikace kolem  letiště Bílá 
Hlína od obce Neubuz po křižovatku 
k hlavní cestě na Trnavu v pátek 22. 5. 
2021 od 17 do 19,30 hodin, kdy  se 
v tomto úseku pojede testovací zkouška 
„Shakedown“. 

• Rada města schválila Řád veřejného 
pohřebiště na hřbitově ve Slušovicích.

• Rada města souhlasí  s promítáním  
Kinematografu bratří Čadíků v termí-
nech od 2. 8. do 6. 8. 2021 na fotbalo-
vém stadionu. Vstupné bude dobrovol-
né a bude darováno provozovatelem 
na konto Bariéry.

• Rada města schválila dohodu o vý-
běru poplatků a předávání dokladů s fir-
mou Moravská skládková společnost 
a.s., Otrokovice na uložení odpadu 
na skládce v Otrokovicích – Kvítkovicích 
a uplatnění slevy za uložení odpadu 
do výše 200 kg odpadu za jednoho ob-
čana.

 (Více na www.slusovice.cz)

u nás firmy schopny navrhnout chlazení 
fungující do +15°C. Nechtěli jsme nic 
zbytečně uspěchat, a tak se stalo, že 
začátkem roku 2020 jsme již měli zkres-
lený projekt multifunkčního hřiště s le-
dovou plochou, vyspecifikované pod-
mínky a mohli jsme přes administrátora 
vypsat výběrové řízení. Díky tomu, že 
jsme zvolili náročnější podmínky, se 
do soutěže přihlásily pouze dvě firmy, 
které měly potřebné zkušenosti s tímto 
typem projektu. Výběrové řízení se díky 
neustálým doplňujícím dotazům protáh-
lo a než byl vybrán vítěz a předáno sta-
veniště, byl říjen. Hodně smělý odhad 
ukončení prací byl 20. prosinec, jenže 
chyba lávky. Nepřízeň počasí a pak i co-
vidový zásah způsobily to, že bylo dílo 
předáno a zkolaudováno 19. února 
a následně byl zahájen velmi omezený 
provoz v souladu s vládními nařízeními 
až do doby, kdy zaznělo jasně, že ven-
kovní sportoviště mají zůstat zavřená.

Co bude dál? V současné době řešíme 
jak dotáhnout do konce zázemí pro klu-
ziště a další kapitolou bude jednání 
o zápůjčce či koupi rolby. Jakmile budou 
teploty nad 15°C budeme na hřiště in-
stalovat umělý povrch, který bude vhod-
ný pro inline bruslaře, florbalisty, tenisty, 
nohejbalisty a volejbalisty.

Nezbývá mi závěrem nic jiného než 
přání, abychom se všichni ve zdraví 
a velkém počtu na tomto sportovišti ví-
dali jak přes letní tak i zimní období.

Jan Fenyk, místostarosta

Sdělujeme vám, že se vybírá poplatek 
za vývoz odpadu v letošním roce. Výše 
poplatku zůstává stejná jako v loň-
ském roce  500 Kč/osoba/rok. 

Výběr poplatků bude zajišťovat paní 
Zavřelová v I. patře budovy Městského 
úřadu ve Slušovicích a je třeba ho uhra-
dit do konce měsíce května.

Upozorňujeme rovněž občany, kteří si 
v loňském roce nevyzvedli kartičku pro 
oprávnění ke vstupu do sběrného 
dvora, aby tak učinili do konce června 
tohoto roku.

pro rok 2021
Pro rok 2021 platí ceny vodného  

a stočného následovně:

Vodné  47,86 Kč 
Stočné   39,91 Kč
CELKEM  87,77 Kč
Ceny jsou včetně DPH.

Ředitelka mateřské školy Sluníčko sděluje, že příjem žádostí o přijetí dětí k před-
školnímu vzdělávání doložených vyjádřením dětského lékaře  („zápis do MŠ“) bude 
probíhat dálkovým způsobem 

(datovou schránkou školy: dw5kzgc, e-mailem s elektronickým podpi-
sem zákonného zástupce, poštou) 

alternativně osobním předáním po předchozí telefonické domluvě  
(tel. 723 753 021) 14. 5. 2021  v  době  od  10.00  do  16.00  hod. v budově 
mateřské školy na ulici Rovná, v kanceláři ředitelky školy. 

K žádosti je nutno přiložit prostou kopii rodného listu dítěte, která se 
stává součástí spisu. Veškeré potřebné informace a dokumenty jsou uve-
řejněny ke stažení na webových stránkách mateřské školy.

Informace pro rodiče předškolních dětí:

§ 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 v platném znění (Školský zákon):
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého 

roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání 
povinné.   

 Bc. Eva Vyvlečková, ředitelka MŠ
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Rada města Slušovice schválila nový 
Řád veřejného pohřebiště města 
Slušovice. Tento řád vydává po před-
chozím souhlasu odboru stavebního 
řádu a životního prostředí Krajského 
úřadu Zlínského kraje, Krajské hygienic-
ké stanice a na základě vypracovaného 
hydrogeologického posudku.

Předkládáme Vám nejdůležitější bo-
dy, co je na hřbitově povoleno, jak se 
chovat.

Pohřebiště je místo veřejně přístupné 
po 24h/denně.

Dětem do 10 let věku je dovolen 
vstup na pohřebiště pouze v doprovo-
du dospělých osob.

Osobám pod vlivem návykových 
a psychotropních látek je vstup na po-
hřebiště zakázán, rovněž je zakázáno 
požívání alkoholických nápojů na po-
hřebišti.

Motorová vozidla mohou na pohře-
biště vjíždět a zdržovat se jen s proka-
zatelným souhlasem provozovatele 
po předchozí domluvě. Ve zvlášť odů-
vodněných případech může provozova-
tel pohřebiště povolit výjimku.

Na pohřebišti není dovolena jízda 
i jinými vozidly s výjimkou vozíků inva-
lidních občanů, kteří jsou úplaty zproš-
těni. Chodci mají vždy přednost 
před vozidly. Na pohřebišti je rovněž 
zakázáno pohybovat se na kolech, ko-

lečkových bruslích, koloběžkách, skate-
boardech apod.

Návštěvníci jsou povinni chovat 
se na pohřebišti důstojně a pietně 
s ohledem na toto místo, řídit se Řádem 
pohřebiště. Zejména není návštěvníkům 
pohřebišť dovoleno chovat se zde hluč-
ně, používat audio a video přijímače, 
kouřit, požívat alkoholické nápoje a ji-
né omamné látky, odhazovat odpadky 
mimo odpadové nádoby, nechat volně 
pobíhat psy, kočky a jiná zvířata a pou-
žívat prostory pohřebiště i jeho vybave-
ní k jiným účelům, než k jakým jsou 
určeny. Vstup do prostorů hřbitova se 
psy je zakázán.

Z hygienických důvodů není dovole-
no na pohřebišti pít vodu z vodovod-
ních výpustí. Rovněž není dovoleno tu-
to vodu odnášet v náhradních obalech 
mimo pohřebiště.

Ukládání nádob, nářadí, jiných před-
mětů, včetně dílů hrobového zařízení 
na zelené pásy a místa kolem hrobo-

vých míst není dovoleno. Nádoby 
na odpadky na pohřebišti slouží jen 
pro ukládání odpadu z pohřebiště – mi-
mo odpadu stavebního a nebezpečné-
ho. Návštěvníkům je zakázáno prová-
dět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně 
na pohřebišti.

Na pohřebišti je povoleno provádět 
práce pouze o takovém rozsahu a způ-
sobem, který stanoví tento Řád a pro-
vozovatel.

Na pohřebišti není dovoleno umístění 
reklam. Rovněž zde není dovoleno po-
řádat prezentační akce soukromých 
subjektů zaměřené na výkon následné 
služby pro nájemce či prodej jimi nabí-
zeného zboží. Všechny podnikatelské 
subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli 
práce či služby pro nájemce, mají ozna-
movací povinnost k této činnosti vů-
či provozovateli pohřebiště.

Celé znění Řádu veřejného pohřebiš-
tě města Slušovice je zveřejněno ve 
vitríně u hlavní vstupní brány.

Díky svým obyvatelům se město Slušovice může v ro-
ce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke 
zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 16,82 t. Na 
každého obyvatele tak připadá 5,67 kg vysloužilých 
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a pro-
dukce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba 
ropy a železné rudy. Recyklací se pokryla i část dodávek 
mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na 
zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených 
výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vyslou-
žilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 
k úspoře produkce CO2 o 200,70 tun. Víte kolik smrků 
pohltí stejné množství CO2? 78 ks

Nebylo nutné vytěžit 9 859,82 litrů ropy.  Představte si, že 
z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta 
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 369 krát.

Došlo také k úspoře 101 498,91 kWh energie. 
Představuje asi stejné množství, jako kdybychom spus-
tili cyklus myčky nádobí 101499 krát.

Podařilo se recyklovat 9 673,92 kg železa. Toto množství 
recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 397 
ks nových praček bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 341,45 
kg mědi, což by postačilo pro ražbu 60703 1€ mincí, nebo 
421,80 kg hliníku, který by stačil na výrobu 28121 plechovek 
o objemu 0,33 l.
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Už je to dlouho, co se vedoucí mohli 
setkat se svými dětmi a děti se svými 
kamarády. Covid je náročný i pro nás 
skauty. Opatření nám dovolila jen něko-
lik málo schůzek před Vánoci, a tak 
všem chybí povídání s kamarády, spo-
lečné hry, výlety do přírody … online 
schůzky a další aktivity na dálku stále 
probíhají, ale nemohou nám vynahradit 
osobní kontakt, i když se vedoucí snaží, 
pro všechny je to už dlouhé a těžké. 
Právě v této době máme ale o to víc 
příležitostí naplňovat třetí bod skaut-
ského zákona: Skaut je prospěšný a po-
máhá jiným.

PEČENÍ PRO NEMOCNICI

Protože jsme nemohli uskutečnit cha-
ritativní prodej našich výrobků jako  
každý rok při akci Vánoční betlém, roz-
hodli jsme se podpořit personál 
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice. 
Ta v době před Vánoci zažívala velmi 
náročné chvíle, když se musela jako 

mnohé jiné vyrovnat s velkým množ-
stvím covid+ pacientů a personálu. 
Abychom jim alespoň trochu ulehčili 
a zlepšili náladu vyhlásili jsme akci vá-
nočního pečení, do které se zapojili 
všechny věkové kategorie našich skautů 
od těch nejmenších benjamínků až 
po vedoucí. Velké díky tak patří všem 
holkám, klukům a jejich rodinám, že se 
nám podařila nasbírat krásná a velká 
„kolekce“ cukroví, kterou jsme mohli 
předat sestřičkám ve Vizovicích. Snad 
se nám podařilo osladit jim alespoň 
trochu život!

UKLIĎME ČESKO

Letošní pandemie se dotkla i tradiční 
akce Ukliďme Česko. Stejně jako loni 
ani tentokrát se dobrovolníci nemohli 
kvůli omezením sejít a užít si úklid spo-
lečně. Dle doporučení hlavního organi-
zátora a ve spolupráci s panem mís-
tostarostou jsme vymysleli alternativu, 
zřízení tzv. pytlomatu - místa, kde si 

každý mohl vyzvednout pytel a díky 
firmě Semigro, s.r.o. i rukavice. U pytlo-
matu byly i mapky s doporučenými tra-
sami úklidu a svozovými místy. Pak už 
se každý jednotlivec, dvojice či rodina 
mohli vydat do terénu, do akce. Pytle 
s nasbíraným odpadem po skončení 
akce odvezli pracovníci Služeb města 
Slušovice. A že ho bylo. Je neuvěřitelné, 
kolik nepořádku kolem sebe máme! 
Věříme, že akce vedla nejen k tomu, že 
máme Slušovice zase o kus hezčí, ale 
také inspirovala k úklidu i jindy než je-
den den v roce a hlavně k tomu, že 
po nás všech takový binec zůstávat ne-
bude.

JARNÍ VELIKONOČNÍ STEZKA

S pandemií už nejen naše země boju-
je velmi dlouho, nouzový stav je neko-
nečný, školy pořád zavřené, děti sedí 
velmi často doma u počítače a rodičům 
už docházejí nápady, jak děti dostat ven 
a zpestřit jim program. A protože práce 
s dětmi v přírodě je přesně naše parke-
ta, nachystali jsme pro rodiny s dětmi 
jarní velikonoční stezku, na které si 
procvičili nejen hlavu, ale hlavně tělo. 
A protože stezka měla úspěch můžete 
se těšit v druhé půlce dubna na pokra-
čování! Pozor, ale tentokrát najdete 
stezku na novém místě. Pro aktuální 
informace sledujte náš facebook 
Skautské středisko Slušovice. 

Zatím sice můžeme fungovat stále 
jen velmi omezeně, ale protože skaut je 
veselé mysli, s jarním počasím a nadějí 
vyhlížíme zlepšování situace a možnost 
vyběhnout s dětmi konečně společně 
ven a také pilně připravujeme letní tá-
bory.

 Lucie Ištvánková
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Žáci 1. A využili sněhové nadílky k netradiční tvořivé činnosti. Krásné obrázky  
v bělostném sněhu vznikly před školní budovou. Netradiční způsob malování žáky 
nadmíru zaujal.

Ani děti ve školní družině neváhaly využít letošní zimní nadílky. Sněhovými stav-
bami se to v areálu školy jen hemžilo. 

E. Elšíková

vychovatelka ŠD

Tradiční masopustní průvod a karne-
val se letos ve škole ze známých důvodů 
konat nemohl.

Přesto si alespoň nejmladší žáci maso-
pustní rej užili.

Děti ve školní družině prožily pohád-
kový týden spojený s oslavou masopus-
tu. Každý den měli jiné aktivity (výroba 
masek, přehlídka kostýmů, pohádkový 
kvíz). Protože byla venku opravdová zi-
ma, měly děti možnost se vydovádět na 
sněhu. V pátek dostaly diplomy a me-
daile se sladkou odměnou. Dětem se 
tento týden moc líbil a všechny si ho 
náramně užily. 

Doufáme, že příští rok už budou mas-
ky bez masek! :-)

Den před začátkem půstu se sešly 
maškary i v I. B. Netradiční formou se 
děti dozvěděly něco o masopustu, plnily 
různé masopustní úkoly a na závěr si i 
zatančily. Prožít masopustní rej s jinými 
třídami, bohužel nemohly. 

Doufejme, že příští rok už bude lépe.

M. Malčíková, M. Halásková
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POH EBNÍ SL BA
NONSTOP

www.pohrebnisluzbanonstop.cz

Zlín
Zlín

Napajedla
Otrokovice
Vizovice

Slušovice

Placená inzerce

I v tomto školním roce žáci osmého  
a devátého ročníku poměřili své síly ve 
školním kole dějepisné olympiády, ten-
tokrát na téma Labyrintem barokního 
světa. V tomto ročníku probíhala přípra-
va účastníků i samotné klání zcela netra-
dičně – online formou. Vítěz školního 
kola Ondřej Kapusta úspěšně reprezen-
toval naši školu i v okresním kole a pro-
bojoval se dále do kola krajského. 
Děkujeme za reprezentaci školy a přeje-
me hodně štěstí.

J. Kořenová

Ve středu 17. 2. se uskutečnilo okresní 
kolo zeměpisné olympiády – online. 

Ve třech kategoriích soutěžilo z naší 
školy vždy po 3 účastnících, kteří po-
stupně plnili tři okruhy úkolů. Byla po-
třeba registrace přes portál Masarykovy 
univerzity v Brně, proto postupně všich-
ni soutěžící přišli do školy a za dodržení 
všech hygienických předpisů plnili olym-
piádu ze školy.

M. Ulrichová
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Rizikové kácení, ořezy stromů i ovocných, tůjí, štěpkování, likvidace 
pařezů, sečení, mulčování, prodej medoviny Elisy, tel. 604 792 455
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V Ý R O Č Í 

Alena Truhlaříková
Milada Macíková
Miroslav Valerián
Vlasta Matějčná
Jana Mannová
Marta Elšíková
Jarmila Schreiberová
Vlasta Pavlová
Jarmila Fialová
Alena Vávrová
Marie Horká
Alena Oškerová
Miroslava Švajdová
Jiří Večeřa
Ing. Libuše Freundová
Alois Škabraha
Jarmila Čápová

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

N A R O Z E N Í

Tereza Smilková
Ladislav Lebánek
Ewelyn Čížová
Jiří Ježík
Sebastian Bečica
David Frýza
Michaela Urbánková
Beáta Rezková

Šťastným rodičům blahopřejeme 
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

Ú M R T Í

Ing. Jaromír Skyba
RNDr. Pavel Pavéska
Milena Sousedíková
Edvard Plšek
Josef Michalík
Aleš Novák
Zdenek Oškera
Milada Macků
Petr Kobylík
Jarmila  Machalová
Jarmila Talčíková
Josef  Kozubík
 Pozůstalým vyjadřujeme 
 upřímnou soustrast.

Z celého srdce bychom chtěli 
vyjádřit poděkování společnosti 
TOPNATUR s.r.o. za nesmírnou 
pomoc při péči o našeho syna 
Lukáška.

Lukášek od narození nevidí, nesly-
ší, nesedí, nechodí, je epileptik 
a v poslední době ho trápí silná sko-
lióza páteře. Jakákoliv cesta s ním je, 
v jeho téměř devíti letech, hodně 
náročná, neboť přesun z kočárku 
do auta a naopak, není fyzicky snad-
ný. Finanční dar společnosti 
TOPNATUR s.r.o. na pořízení auta 
s plošinou pro vozíčkáře má tak pro 
nás ohromnou hodnotu. Znamená 
nejen se jednoduše bez předělávání 
dostat s Lukáškem k lékaři, na reha-
bilitaci, hippoterapii, ale představuje 
především pro mě – pro maminku, 
volnost a svobodu. Nemusím s Lu-
káškem být „jen doma“, ale mohu 
ho kdykoliv „naložit“ a jet s ním ven, 
do přírody, na procházky, kde to tak 
milujeme. Lukášek už má najeto ně-
kolik stovek kilometrů, v autě je moc 
spokojený a jízdu si náležitě užívá.

Děkujeme společnosti TOPNATUR 
s.r.o. za to, co dělají, a že myslí 
na druhé. Patří jim náš obdiv, vděk, 
uznání a úcta, že jsme měli tu příle-
žitost poznat tak úžasné lidi, kterých 
si tolik vážíme.

Rádi bychom popřáli všem ve spo-
lečnosti TOPNATUR s.r.o. hodně 
zdraví, štěstí, radosti a úspěchů v té-
to nelehké době. Jste naším andě-
lem...

S láskou a úctou 
Lukášek Krejčí s rodiči
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