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Vážení občané, 

asi nebude mnoho z vás, kteří by se 
nesetkali s komplikacemi, které souvisí 
se dvěma velkými stavebními akcemi 
města rekonstrukcí náměstí a stavbou 
komunitního domu. Hlavně rekonstruk-
ce náměstí ztěžuje pohyb v nejvíce na-
vštěvované části našeho města. Sám 
jsem si představoval lepší postup a sna-
žil jsem se k němu dopracovat se sta-
vební firmou, která rekonstrukci náměstí 
provádí. Ukázalo se, jak se většinou 
stává, že jednoduchý pohled zvenčí 
na řešení postupu prací má v praxi mno-
há úskalí. Museli bychom být aktivními 
účastníky tvorby stavby, abychom ta 
úskalí pochopili. A současná doba k to-
mu ještě přidává komplikace způsobené 
nemocemi, karanténami. Nově se také 
výrazně zvyšují náklady způsobené zdra-
žováním pohonných hmot. Rekonstrukce 
náměstí je hlavně o velkém přesunu, 
tedy o dopravě, materiálu a pracovní-
cích, kteří ji provádí. Jakékoliv kousková-
ní stavby pro zjednodušení a zpohodl-
nění pohybu chodců je tedy o velkých 
nákladech. Proto vám všem děkuji 
za pochopení a toleranci při pohybu 
náměstím, bez které by taková stavba 
ani nemohla proběhnout. Jsem vůbec 
rád, že jsme se na stavbu náměstí a ko-
munitního domu tak finančně připravili, 
že i v této neklidné a nejisté době může-
me v těchto náročných stavbách pokra-
čovat. Stavba náměstí by měla být do-
končena do poloviny roku a stavba ko-
munitního domu na podzim. 

V současné době máme od vás ode-
vzdáno asi 75% ohlášení, ve kterých jste 
nám oznámili vybrané velikosti popelnic 
a četnost jejich vývozů pro letošní rok. 
S panem místostarostou jsme se setkali 
s mnohými z vás, abychom si vysvětlili 
tuto novinku. Tato setkání nám pomoh-
la k ujasnění některých souvislostí a dě-
kujeme za ně. Ještě jednou bych chtěl 
zdůraznit, že zvolený způsob výběru 
poplatků za odpad je sice administrativ-
ně složitější, ale ze zákonných možností 
je ve Slušovicích nejvhodnější a v pod-
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statě jediný možný. Výběr poplatků 
od občanů, kteří tady mají trvalý pobyt, 
by byl výrazně jednodušší. Tento způsob 
by ale neřešil problém, že ve Slušovicích 
bydlí hodně lidí, kteří u nás trvalý pobyt 
nemají, ale odpady zde odkládají. 
Jednoduše řečeno by občané s trvalým 
pobytem ve Slušovicích platili i za ty, 
kteří ho tu nemají. Lidé bez trvalého 
pobytu by ani neměli žádný důvod k tří-
dění, protože by je to nic nestálo. Velké 
poděkování posílám zástupcům byto-
vých domů, kteří se museli významněji 
zapojit do zajištění nového způsobu vý-
běru poplatků v jejich domech. Jsem 
přesvědčen, že po zavedení nového sys-
tému přijde doba zklidnění a logické 
problémy vyvolané změnou ustanou. 
Jsme v očekávání, jaký bude mít nový 
způsob vliv na celkový finanční výsledek 
hospodaření s odpady našeho města. 
Odhadnout ho je téměř nemožné, pro-
tože proti minulé době by se mělo mno-
hé změnit. 

Na závěr připojuji poděkování všem 
z našeho města, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem zapojili či zapojují do řešení do-
padu válečného konfliktu na Ukrajině. 
Všem patří velký obdiv za tyto aktivity. 
Pokud vznikne potřeba, jsme ve vedení 
města připraveni ke spolupráci. 

Petr Hradecký, starosta

rád bych využil toho, že s novým číslem Slušovických novin Vás můžu pozdravit 
a podělit se s Vámi i o pár řádků.

Protože nám nastalo jarní období, rád bych se ohlédl zpět k období zimnímu, 
přesněji k tomu, jak se nám dařilo nebo nedařilo provozovat naše kluziště.

Začal bych jen jedním holým konstatováním. Tak obrovský zájem o tuto aktivitu 
jsme opravdu nečekali. Ještě než se založila a zamrazila ledová plocha, již se ozý-
vali sportuchtiví jedinci nebo skupinky a už si zamlouvali termíny na pravidelné 
hokeje nebo zjišťovali, kdy a za jakou cenu budou bývat veřejná bruslení. 
Obrovským fenoménem se stala naše školička bruslení, na kterou chodily jak míst-
ní děti, tak i přespolní. Velkému úspěchu se těšila i večerní škola bruslení pro do-
spělé. Večerní a noční časy patřily převážně amatérským hokejistům. Bruslaři cho-
dící na veřejné bruslení si taktéž během celého týdne mohli najít termín, který jim 
vyhovoval. V průběhu vánočních svátků a jarních prázdnin jsme se snažili vždy vy-
hradit více času veřejnosti, což korespondovalo vždy s vysokým zájmem a obrov-
ským vytížením ledové plochy. Nezanedbatelný čas přes pracovní týden byl vyhra-
zen i dětem z naší základní školy.

Tímto bych chtěl poděkovat všem návštěvníkům z řad veřejnosti, co si našli 
k nám cestu a taky i z řad amatérských hokejistů, kteří si tu porovnávali síly. Díky 
patří učitelům a učitelkám z naší základní školy, kteří „zvedli hozenou rukavici" 
a chodili s našimi dětmi pravidelně pilovat bruslení. Velký respekt si zaslouží lekto-
ři školičky bruslení Jarda s Jirkou, jejichž kurzy byly vždy naplněné k prasknutí 
a plné úsměvů a zábavy. Obdiv si zaslouží i dospěláci, kteří zahodili stud a chodili 
na večerní školičky pro ně určené. Velké poděkování si zaslouží i naši rolbaři 
a všichni ti, kteří v nočních hodinách chodili pomáhat odklízet metráky napadané-
ho sněhu, abychom ráno mohli otevřít a v poklidu bruslit. Jsme vděčni i za kritické 
připomínky, které jsme museli řešit a které nám i paradoxně hodně pomohly v or-
ganizaci chodu našeho nového zimního provozu.

Jsem velmi potěšen, že si tento projekt našel své fandy i z řad těch, kteří o něm 
pochybovali nebo tomuto počinu nebyli zcela naklonění.

Celou dobu provozu venkovního kluziště nás velmi těšilo to, že se nám podařilo 
zrealizovat a rozjet aktivitu, která v okolí chyběla, našla si své pravidelné návštěvní-
ky a oživila sportovní vyžití celého mikroregionu. 

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát klidné Velikonoce a vše dobré nejen 
do nadcházejících měsíců. 

Jan Fenyk, místostarosta

• Rada města schválila dodatek č. 5 Smlouvy o poskytování 
a zajištění regionálních knihovnických služeb. Tímto dodatkem 
se specifikuje rozsah služeb, počet objednaných hodin, hodino-
vá sazba, termíny zpracování výkazů a fakturace za služby zajiš-
ťované Městskou knihovnou ve Slušovicích v roce 2022 pro 
knihovny v Březové, Dešné, Hrobicích, Neubuzi a v Želechovicích 
nad Dřevnicí.

• Rada města schválila průjezd rychlostní zkoušky Barum ra-
llye v okrajové části dostihové dráhy a v lokalitě nové budovy 
AB, která se bude konat ve dnech 26. až 28. 8. 2022.

• Rada města schválila nový provozní řád pro veřejné víceú-
čelové, dětské hřiště, fitness a skatepark hřiště a návštěvní řád 
pro skatepark.

• Rada města schválila termíny sportovních kempů ve spor-
tovním areálu ZŠ Slušovice v době letních prázdnin v termínech: 
1. turnus: 11. 7. – 15. 7. 2022, II. turnus: 25. 7. – 29. 7. 2022, 
III. turnus: 8. 8. – 12. 8. 2022.

• Rada města na základě posouzení nabídek schválila doda-
vatelem veřejné zakázky „Nákup žaluzií pro ZŠ Slušovice“ firmu 
Montiva s.r.o. Fryšták.

• Na základě splněného limitu navýšení inflace rada města 
schválila zvýšení nájemného v domě se sociálními byty.

• Rada města souhlasí se zadáním restaurátorských prací 
na soše sv. Jana Nepomuckého panu Matěji Bednaříkovi. Tyto 
práce budou provedeny po schválení záměru restaurátorských 
prací dotčenými orgány.

• Rada města schválila konání koncertů konaných na dosti-
hové dráze ve dnech 3. 6. 2022 Traktor + host, 5. 8. 2022 
Arakain + Dymytry a 3. 9. 2022 Škwor + host.

• Rada města na základě posouzení nabídek schválila doda-
vatelem zakázky „Rekonstrukce chodníků v ul. Zahradní“ firmu 
Antonín Pavelka, Všemina.

• Rada města na základě posouzení nabídek schválila doda-
vatelem zakázky „Rekonstrukce chodníků na sídlišti Padělky“ 
firmu Novaagrotis s.r.o., Zlín.

• Rada města souhlasí s uzavřením Mateřské školy Sluníčko 
v době letních prázdnin od 18. 7. 2022 do 19. 8. 2022.

• Rada města schválila v rámci konání automobilového závo-
du Rallysprintu Kopná uzavření místní komunikace od křižovat-
ky Vizovice – cesta k rakovskému kříži až do Zádveřic. Tato 
uzávěra by byla v pátek 29. 4. 2022 od 17 do 19,30 hodin.

(Více na www.slusovice.cz)

ěnit.

závěr připojuji poděkován
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Zpráva zahrnuje informace k počtu trestných činů a pře-
stupků evidovaných Policií České republiky v roce 2021 
na území Slušovic a další informace související s trestnou 
činností. 

I když rok 2021 byl velmi opět zvláštním rokem 
kvůli pandemií způsobené koronavirem SARS-CoV-2 
známým jako COVID-19, do celkového počtu proti-
právních skutků spáchaných na území města 
Slušovice se tato skutečnost téměř neprojevila. A to 
na rozdíl od jiných měst, například Vizovic, kde počet 
evidovaných protiprávních jednání se oproti roku 2020 
podstatně snížil. 

Loňský rok začal vstupem do situace, spojené s onemocně-
ním COVID-19. Kdy vláda s vyhlášeným nouzovým stavem 
na území celé České republiky, vydávala různá protiepidemic-
ká opatření. Nouzový stav pokračoval s přestávkami i v roce 
2021. Poslední skončil 25. prosince 2021. Z tohoto důvodu 
byly v loňském roce omezeny společenské, sportovní a různé 
akce pořádané městem Slušovice. Jediné co se podařilo zor-
ganizovat v době uvolňování, byly dostihy. 

Na území Slušovic, bylo v roce 2021 spácháno a policií za-
evidováno 15 trestných činů, z nichž osm bylo objasněno, 
neobjasněno jich zůstalo sedm.

V roce 2021 zjištěno a šetřeno: 3 případy podvodů dle § 
209 trestního zákoníku, 3 případy krádeže dle § 205 trestního 
zákoníku, 2 případy ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 
274 trestního zákoníku, 2 případy ublížení na zdraví dle § 146 
trestního zákoníku, 1 případ nebezpečné pronásledování dle 
§ 358 trestního zákoníku, 1 případ padělání a pozměnění 
veřejné listiny dle § 348/1 trestního zákoníku, 1 případ zane-
dbání povinné výživy dle § 196 trestního zákoníku 1 případ 
maření výkonu úředního rozhodnutí dle § 337 trestního záko-
níku a 1 případ neoprávněné opatření platebního prostředku 
dle § 234 trestního zákoníku. 

Na šetření trestných činů se kromě policistů Obvodního 
oddělení policie Vizovice podíleli policisté Služby kriminální 
policie a vyšetřování Zlín. 

Také v roce 2021 byl ve Slušovicích prováděn dohled nad 
bezpečností a plynulostí provozu v silničním provozu tak, jak 
bylo stanoveno Policejním prezídiem ČR a Krajským ředitel-
stvím policie Zlín. Prioritně byl, jako v minulých letech, dohled 
zaměřen na nesprávný způsob jízdy, neužití zádržného systé-
mu – bezpečnostních pásů, držení hovorového zařízení při 
řízení, rychlost jízdy, dodržování světelné signalizace na křižo-
vatkách a železničních přejezdech, technický stav vozidel, ří-
zení motorového i nemotorového vozidla pod vlivem alkoho-
lu či omamných a psychotropních látek a přestupky chodců 
a cyklistů. 

Celkem bylo v roce 2021 ve Slušovicích řešeno 311 pře-
stupků, z toho 239 přestupků, spadá do dopravní problema-
tiky (rychlost, pásy, telefon, parkování, přestupky cyklistů 
a chodců), a byly řešeny v příkazním řízení uložením blokové 
pokuty na místě. Další přestupky byly řešeny oznámením 
ke správnímu řízení na MěÚ Vizovice, jednalo se o 72 pře-
stupků.

Nedávné dopravní nehody v Územním obvodu oddělení 
policie Vizovice, při kterých byli usmrceni nebo zraněni chod-
ci, nutí policisty opakovaně apelovat na důsledné dodržování 
ustanovení zákona č. 361/2000Sb, týkající se chodců a cyklis-
tů. Zejména předepsaného osvětlení jízdního kola při snížené 
viditelnosti a povinnosti chodce mít na oděvu reflexní prvek 
při chůzi za snížené viditelnosti mimo obec. Zjišťování a ne-
kompromisní řešení těchto přestupků má za cíl zajistit a zdo-

konalit bezpečnostní vědomí a návyky chodců a cyklistů, jako 
nejzranitelnějších účastníků provozu na silničních komunika-
cích. Dalším stálým problémem je skutečnost, že chodci 

ve Slušovicích nevyužívají přechody pro chodce, a to 
zejména na nám. Svobody a u kruhového objezdu.

I v roce 2022 budou policisté OOP Vizovice dohlí-
žet na bezpečnost u přechodů pro chodce v rámci 
akce „Bezpečně do školy“. Zaměřeno bude i na rodi-

če, kteří své potomky vozí auty, zejména na to, aby 
všichni pasažéři byli při jízdě řádně připoutaní a aby 

dodržovali ustanovení zákazové značky Zákaz vjezdu s do-
datkovou tabulí o časové působnosti a výjimkách, umístěné 
při vjezdu do areálu školy. V loňském roce zde bylo řešeno 
několik přestupků, ale i přesto jsou rodiče neohleduplní a do-
pravní značku opakovaně porušují. Od 1. září 2017 určený 
pracovník města Slušovice v případě nepřítomnosti policistů 
dohlíží na bezpečí chodců, v převážné většině žáků základní 
školy, před začátkem vyučování. Tento pracovník i v roce 
2021 svoji práci velmi zodpovědně a svědomitě plnil, za což 
mu patří ze strany policie, rodičů i žáků ZŠ poděkování. 

I přesto, že v průběhu roku 2021, byla kvůli nouzovému 
stavu omezena otevírací doba v restauračních zařízeních, 
docházelo zde k častému narušení občanského soužití a ve-
řejného pořádku. V jednom případě musela policie řešit i vý-
tržnictví s pokusem ublížení na zdraví. Zásadní roli při těchto 
protiprávních jednáních hraje množství zkonzumovaného al-
koholu. Zde je na místě připomenout, že i obsluha baru, 
která v rozporu s § 11 odst. 7 zákona č. 65/2017 prodá alko-
holický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou 
návykovou látkou, dle ustanovení § 35 odst. 1písm. l) zákona 
č. 65/2017 Sb., se dopouští přestupku. Případné zjištění tako-
vého skutku je policisty také důsledně řešeno dle zákona. 

Po zhodnocení celkové bezpečnostní situace, rozboru ná-
padu trestné činnosti a spáchaných přestupků je třeba učinit 
určitá doporučení. Tím hlavním je opětovné doporučení zříze-
ní tří kamer městského kamerového dohledového systému 
(MKDS) a doufáme, že letos se naše doporučení již nemine 
účinkem. Zkušenosti s tímto zařízením z Vizovic jsou totiž 
velmi dobré. Velký podíl má MKDS na objasňování doprav-
ních nehod, vyhodnocování průjezdu podezřelých vozidel 
přes město, zejména v souvislosti s krádežemi a odhalování 
protiprávních činů spáchaných na veřejném prostranství a cel-
kovou bezpečnost občanů města. Jako vhodná místa policie 
doporučuje náměstí Svobody, prostor kruhového objezdu, 
prostor před disko klubem SUD a vjezdové či výjezdové ko-
munikace do města. 

V současné době se šíří vlna výhružných emailů, kdy je 
požadováno uhrazení určité finanční částky, často ve virtuální 
měně Bitcoinech. A to buď za smýšlené poskytnuté služby 
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(např. faktura za reklamu), kdy při 
neuhrazení vyhrožují exekucí a zave-
dením do centrálního registru dlužní-
ků, nebo za nezveřejnění vyděračem 
údajně získaných osobních údajů či 
intimních materiálů. V těchto přípa-
dech zatím nedošlo k neoprávněné-
mu vniknutí do emailové schránky, 
odesílatel neměl přístup osobním da-
tům ani materiálům, jejichž zveřejně-
ním vyhrožoval. Vše bylo založeno 
fikcí, na principu hromadně rozesíla-
ných nevyžádaných zpráv (tzv. spam) 
s cílem zjistit, zda se některý uživatel 
nechá zmanipulovat a finanční částku 
zašle. V případě takových emailů do-
poručujeme nikdy nikomu neposílat 
peníze, ignorovat podobné nevyžáda-
né emaily, na žádné výzvy nereagovat, 
zprávy ihned mazat a neotvírat žádné 
přílohy a odkazy. Také se v poslední 
době množí podvodná jednání na in-
ternetové stránce Bazoš.cz. 

Jako důležitá informace je nastou-
pení nového vedoucího obvodního 
oddělení Vizovice npor. Mgr Přemysla 
Zvonka a jeho zástupkyně vedoucího 
obvodního oddělení Vizovice npor. 
Mgr. Moniky Kubíčkové k datu 1. led-
na 2022. 

Územně odpovědní policisté se 
v minulém roce pravidelně scházeli 
s představiteli místní samosprávy a ře-
šili aktuální problémy. Velmi dobrá 
spolupráce je tradičně se Základní 
školou Slušovice a jejím ředitelem 
Mgr. Rostislavem Šarmanem a zástup-
ci města Slušovice.

Závěrem děkuji představitelům 
místní samosprávy, zastupitelům měs-
ta, panu starostovi a místostarostovi 
města, pracovníkům městského úřa-
du, JSDH Slušovice a mnoha jiným, se 
kterými policie zdárně spolupracovala. 

Zpracoval:  prap. Michal Novák
Vzhledem k tomu, že svozová firma Marius Pedersen v měsíci březnu dodala na 

městský úřad upravené termíny svozu komunálního odpadu (od měsíce srpna do 
prosince), zveřejňujeme aktuální tabulku svozů.

Stavba komunitního domu pro seniory se 13 bytovými jednotkami pokračuje dle 
plánu a je předpoklad, že bude dokončena do konce měsíce října. V dostatečném 
předstihu předkládáme případným budoucím zájemcům o pronájem podmínky pro 
získání bydlení v tomto domě.

Nájemní smlouva může být uzavřena s občanem ve věku 60 let a více (60+), který 
prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před 
uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy, tedy 35 
441 Kč v případě 1 členné domácnosti nebo 1,3 násobek tj. 46 073 Kč v případě 2 
členné domácnosti. 

Nájemní smlouva může být uzavřena pouze s občanem, který nesmí mít ve vlast-
nictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům či byt, nebo družstev-
ní podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splňovat všichni členové domác-
nosti, jež mají v bytě bydlet. Posuzuje se k datu uzavření nájemní smlouvy.

K pronájmu budou byty (všechny v dispozici předsíň, koupelna, obytná kuchyň):
Přízemí - 2 byty - 30 m2 1. patro - 2 byty - 30 m2 + balkon - 2 byty - 40 m2 + 

balkon 2. patro - 2 byty - 30 m2 + balkon - 2 byty - 40 m2 + balkon 3. patro - 2 
byty - 30 m2 + balkon - 1 byt - 42 m2 (podkrovní, se šikmými stěnami) 

Předpokládáme, že v měsíci květnu budou k dispozici přihlašovací formuláře pro 
zájemce o bydlení v tomto domě. 

Upozorňujeme, že se nejedná o domov důchodců s ošetřovatelskou péčí, ale pou-
ze o dům s byty pro seniory, ve kterém je oproti běžným nájemním bytovým domům 
společenská místnost pro setkávání obyvatel domu. Pro zlepšení dostupnosti bytů ve 
vyšších patrech je v budově osobní výtah.

Petr Hradecký, starosta

Celoročně lze ve sběrném dvoře odevzdat jedlé tuky, oleje a bioodpad.

BIOPET
Měsíční svoz

komunálního odpadu
14denní svoz

komunálního odpadu

 středa středa pondělí středa

březen 30. 30. 21.

duben 13. + 27. 27. 18.

květen 11. + 25.  25. 16.

červen 8. + 22. 22. 13.

červenec 6. + 20.  20. 11.

srpen 3. + 17. + 31.  17. 8.

září 14. + 28. 14. 5.

říjen 12. + 26. 12. 3. + 31.

listopad 9. + 23. 9. 28.

prosinec 7. + 21. 7. 26.
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SKLO – sklo nemusíte rozbíjet na menší 
části, bude se ještě nadále třídit. Vhazujte 
do zelených plastových pytlů, které jste dosta-
li 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 laciného 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 zahrad a z kuchyní. Umisťujte 
do svých zahradních kompostérů, které jste 
obdrželi od města či do hnědých nádob umís-
těných v kontejnerových stáních. Bioodpad 
lze odevzdat i na sběrném dvoře.

Patří sem zbytky a slupky z ovoce, pečivo (v malém množ-
ství), vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, 
popel ze dřeva, posekaná tráva, listí, trus býložravých 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 obnošené či 
pokud pro ně není další využití. Tento typ 
odpadu umisťujte do nádob na textil umístě-
ných v některých kontejnerových stáních či 
na sběrný dvůr. Použitelný textil a obuv lze 
prodat či darovat na webových stránkách 
bazos.cz či v mobilní aplikaci Let go. Dále tento „odpad“ 
přijímají také různé nadace či příspěvkové organizace.

Patří sem různá lehce obnošená obuv, kabáty, šaty, kalho-
ty, trička, kabelky, pásky, hračky, bytový textil, přikrývky apod.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – tento odpad patří na sběrný 
dvůr. V případě, že jsou věci stále použitelné, lze nabídnout 
na webu bazos.cz či v aplikaci Let go a věci takto ještě zpe-
něžit. Patří sem starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, 
toalety, kuchyňské linky apod.

NEBEZPEČNÝ ODPAD – tento odpad pat-
ří na sběrný dvůr. 

Patří sem barvy, lepidla, rozpouštědla, 
technické oleje, pesticidy, akumulátory a do-
mácí chemikálie. Léky odevzdávejte zdarma 
v jakékoliv lékárně.

ELEKTROODPAD – drobné elektrospotřebiče patří do čer-
vených kontejnerů umístěných v některých kontejnerových 
stáních. Velké elektrospotřebiče odevzdejte zdarma ve sběr-
ném dvoře. Vyřazené zářivky umisťujte do boxu umístěného 
ve vchodu městského úřadu. 

Pod pojmem drobné elektro si představte baterie, kalkulač-
ky, mobilní telefony, discmany, elektronické hračky apod. 

Mezi velké elektrospotřebiče patří ledničky, pračky, myčky, 
sušičky, počítače atd.

STAVEBNÍ ODPAD – menší množství (50 kg/domácnost/
rok) lze maximálně jednou ročně odevzdávat na sběrný dvůr. 

Patří sem cihly, beton, sklo, dlaždice, plasty, asfaltové smě-
si a dehet, keramika, štěrk a vše, co vzniká při demolici staveb 
či přestavbách.

PNEUMATIKY – pneumatiky lze odevzdat bezplatně ve 
všech autoservisech, pneuservisech a prodejnách pneumatik, 
které se zapojily do kolektivního systému ELTMA. 

Ti nejbližší jsou: Autoservis Pavel Barbořák (K Teplinám 
625, Slušovice), R. Horák s.r.o. (Na Výpusti 666, Slušovice), 
Autocentrum Slušovice Rudolf Michal (Dostihová 612), 
Autoplyn-centrum spol. s.r.o. (Papírenská 51, Želechovice 
nad Dřevnicí), BV Auto Zlín s.r.o. (ulice 4. května 806, 
Želechovice nad Dřevnicí).
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Milí přátelé,

Angličané říkají Velkému pátku Good 
Friday, tedy „Dobrý pátek“. Předpokládám, 
že mají název tohoto dne tak zažitý, že si 
po jeho původu otázky nekladou. Asi jako 
my se neptáme, proč o některých věcech 
říkáme, že je to pro nás „španělská vesni-
ce“. Cizince však hned napadne: jak se 
může den, kdy někdo významný a milova-
ný zemře, stát „dobrým“ dnem? Podobnou 
otázku si v sobě nesli dva muži před dvě-
ma tisíci lety. Prožili skutečně „Hrozný pá-
tek“. V ten den totiž římská posádka od-
vedla za hradby Jeruzaléma muže, ve kte-
rého tito dva vkládali veliké naděje. Vojáci 
jej zde jako výstrahu ostentativně přibili 
na kříž. O dva dny později pak dvojice 
odchází z Jeruzaléma. Naděje padla, jejich 
vysněný svět se zhroutil, a tak se vrací 
domů a nesou si v srdci jen ledovou sprchu hrozného pátku. 
Ale právě tehdy se k nim připojí někdo třetí. Dávají se do řeči. 
Zprvu mu nerozumí. Třetí poutník má totiž úplně jiný pohled 
na vše, co se stalo. Na rozdíl od jejich skleslého, zhrzeného 
srdce, tento tajemný třetí je pevný a jistý. Nějakou chvíli spolu 
mluví. Když se setmí a přicházejí do vesnice Emauzy, pozvou 
jej na večeři. Při ní poutník poděkuje Bohu za chléb, a když jej 
rozlomí, dvojice pozná, že je to ten, o kterém si mysleli, že 

zemřel. Víme, že si tehdy spolu řekli: „Což 
nám nehořelo srdce, když k nám mluvil?“

Celý příběh byste našli v závěru Lukášova 
evangelia. Určitě stojí za to oprášit Bibli 
a v tento čas se znovu podívat, co stojí 
za jádrem Velikonoc, svátků, kolem kte-
rých se tvořila naše kultura po celá staletí. 

Ve slušovickém kostele máme nádherný 
kamenný památkově chráněný kříž. Má 
v sobě zvláštní náboj. A všiml jsem si, že 
Božích muk a křížů je i u cest a v polích 
hodně. Možná máte křížek i doma na zdi. 
Můžeme se na kříž zahledět a znovu si 
uvědomit jeho poselství. Nevíme, proč je 
v životě tolik utrpení. Ale víme jistě, že náš 
Bůh se mu nevyhnul. Nenechal nás samot-
né. Je tu s námi. A ukazuje, že přes spous-
tu temnoty, která nás může omotat, je tu 
Světlo, které „tma nepohltila.“ 

Přeji vám všem, kteří aspoň jednou bě-
hem Velikonoc pohledíte na kříž, ať zahlédnete paprsek svět-
la, ať potkáte „třetího“ poutníka, který vám pomůže rozhořet 
srdce. Ať se i z našich obyčejných a někdy možná hrozných 
pátků, stanou pátky dobré. 

Přeji Vám požehnaný čas! Dveře jsou stále otevřené.

Otec Lukáš Jambor 

24. února jsme se probudili 
do dne, který si většina z nás jen 
stěží dovedla představit, rozhořel se 
válečný konflikt mezi Ruskem 
a Ukrajinou… 

Jako mnoho jiných organizací také 
Junák – český skaut hned reagoval s na-
bídkou pomoci a vyjádření podpory 
Ukrajině.

Skautské krizové centrum Zlín začalo 
hned v prvních dnech koordinovat sbír-
ku hmotné pomoci pro lidi zasažené 
válkou a navázalo kontakt s nemocnicí 
v Užhorodu. Sbírka tedy mohla být orga-
nizována na základě konkrétní poptávky 
přímo z Ukrajiny. I naše středisko spolu 
s dalšími jedenácti ze Zlínského kraje se 
do sbírky zapojilo. I když byla sbírka vy-
hlášena velmi narychlo, přinesli jste 
ve velmi krátké době množství zdravot-
nického materiálu, hygienických potřeb, 
spacáků, karimatek, vybavení pro kojen-
ce a dalšího, a tak již po dvou dnech 
mohla odjet první část vaší hmotné po-
moci na sběrné místo ve Zlíně a odtud ji 
skauti dopravili do nemocnice v Užho-
rodu. Po dalších dvou dnech jsme naši 
slušovickou sbírku ukončili a vypravili 
další dodávku směr Zlín a následně 
Ukrajina. Po velkých sbírkách směřují-
cích na Ukrajinu se postupně Skautské 
krizové centrum Zlín zaměřilo spíše 
na lokální pomoc přicházejícím uprchlí-
kům. A tak nás propojilo s rodinami 
uprchlíků, kteří jsou ubytováni přímo 

ve Slušovicích, abychom pro ně uspořá-
dali sbírku u nás a nemuseli jezdit 
do Zlína. Během dvou dnů jste přinesli 
věci, o které nás rodiny požádaly – oble-
čení, psací potřeby, ručníky, prostěradla, 
pleny, pomohli jsme také předat infor-
mace o místech, kde mohou nalézt po-
moc a zprostředkovali kontakty na kurzy 
češtiny, o které nás rodiny také požáda-
ly. Protože nasbíraných věcí bylo větší 
množství než by konkrétní rodiny využi-
ly, část jsme jich také předali Kempu 
Dešná u Slušovic, kde také ubytovávají 
ukrajinské rodiny a Oblastnímu spolku 
Českého červeného kříže Zlín, kam nyní 

Skautské krizové centrum přesměrovalo 
svou hmotnou sbírku.

Přestože bylo vše velmi rychlé, hektic-
ké a nové, bylo neuvěřitelné, jak hladce 
a s ochotou fungovala spolupráce 
na všech stranách. Děkujeme panu mís-
tostarostovi za okamžitou nabídku po-
moci z radnice, členům výjezdní jednot-
ky SDH Slušovice, kteří ochotně a opera-
tivně zajistili odvoz naší sbírky tak, aby-
chom navázali na logistiku Skautského 
krizového centra s odvozem na Ukrajinu. 
Díky všem našim skautům, kteří pomá-
hali třídit a balit krabice a díky Vám 
všem, kteří jste rychle zareagovali a do-
nesli věci do sbírky. Je krásné sledovat, 
jak každý i malý dar, každá i malá po-
moc má velký smysl, protože se spojí 
do velké vlny solidarity. Díky!

Lucie Ištvánková
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V lednu a únoru v naší oblasti panova-
lo zimní počasí s menšími teplotními 
výkyvy a mohli jsme se dočkat menších 
proletů našich včelstev. Tyto prolety jsou 
důležité pro naše včely, které si vyprázd-
ní výkalové vaky, tzv. se vypráší. K tomu 
je ideální slunečné počasí kolem deseti 
stupňů s mírným větrem. V dalších týd-
nech můžeme očekávat teplejší počasí, 
zejména již v polovině března je možné 
provést první jarní prohlídky u včelstev, 
které vykazuji určitý neklid, většinou 
zvýšeným bzučení nebo naopak praktic-
ky neslyšitelným bzučením. Je vždy nut-
né tak rychle zkontrolovat jejich zdra-
votní stav, stav zásob a přítomnost 
matky. To můžeme provést jen po prv-
ním proletu a za teplot přesahujících 12 
stupňů, ideálně kolem 15 stupnů.

V prvním měsíci letošního roku jsme 
posílali vzorky zimní měli na rozbor pří-
tomnosti včelího roztoče a to varroa 
destructor. Výsledky se dozvíme během 
měsíce března a podle nalezeného po-
čtu může následovat léčba včelího plodu 
nátěrem léčiva u jednotlivých včelařů. 

Každý včelař by již měl mít představu, 
o jaký počet včelstev chce letos pečovat, 
zda má dostatek úlů, nástavků, rámků, 
mezistěn apod. V poslední době je nut-
né myslet na výměnu starších úlů za 
nové, na desinfekci používaných nástav-
ků a rotaci nástavků ve včelstvech, aby 
nedocházelo k tomu, že včely mají spod-
ní nástavek neustále stejný, nijak zdra-
votně neošetřený. 

Ještě chceme velmi poděkovat vedení 
města za každoroční finanční příspěvek, 
bez kterého by fungování spolku bylo 
jen velmi obtížné. Prostředky jsou použi-
ty na obnovu včelstev včelařům, kterým 
včelstva uhynula, nebo na pořízení léčiv. 

Přejeme všem občanům krásné jarní 
dny s poslechem líbivého bzukotu včel, 
které budou pilně pracovat jako každý 
rok.

Včelaři Slušovice

Již v polovině září se začalo cvičit v malé tělocvičně a v hale ve Slušovicích. Otevřely 
se tyto kroužky: Cvičení dětí, Kontrastu, mažoretek, cvičení žen a jogy. Dětem jsou 
určeny pondělky v hale od 16 – 18 hodin. Na výběr jsou taneční kroužky, sportovky 
a cvičení rodičů s dětmi a Kontrastu. V květnu pak bude přehlídka těchto aktivit  
v hale ve Slušovicích a ve Žlutavě. Blížší informace rodiče ještě dostanou. 

Cvičení pro ženy probíhá v pondělí, středu a čtvrtek a vybrat si můžete hodinu jógy, 
zumby nebo rehabilitační a posilovací cvičení pro každého. Zápis již proběhl, ale není 
problém se k nám přidat i během roku. 

Rádi Vás mezi sebou přivítáme. Viz. stránky ASPV Slušovice. 

O prázdninách proběhl tradiční spor-
tovní tábor ASPV Slušovice. Tentokrát 
jsme se plavili na pirátské lodi Černý 
Tesák. Již u autobusu se sešlo plno pirá-
tů lačnících po pokladech. V areálu 
Chaty pod Tesákem se pak bojovalo 
ve čtyřech pirátských partách o vítěze 
pirátského útoku a utrácely se dukáty 
z prokletého pokladu Inků. Hráli jsme 
hry na hřišti, v lese i v bazénu a lámali 
jsme si hlavy nad šiframi ke klíčům 
od zamčené truhly s pokladem. Nakonec 
se nám společnými silami podařilo klíče 
získat a mohli jsme si poklad rozdělit. 
Zpět domů jsme se vrátili unaveni, ale 
plní zážitků a s novými přáteli. 

Těšíme se na další rok. Termín už je 
zamluven na 23. – 30. 7. 2022 opět  
v Chatě Pod Tesákem.

Ahóóój Iša, Petr, Květa, Eva, 
Klára, Katka, Kuba, Andrea, Šimon.
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Oblečení pro děti všech velikostí, hračky, boty, cyklosedačky a další potřeby 
pro děti. To vše bylo k dostání na Jarním bazárku ve Slušovicích, který se 
konal v sobotu 12. března. Nakoupit si přišli maminky a tatínkové ze Slušovic 
i okolí. 

„Máme radost, že je o bazárek velký zájem. A to jak mezi maminkami, které by 
chtěly nabízet věci po svých dětech k prodeji, tak i nakupujícími,” řekla za organizá-
torky Petra Černobilová. Oblečení, boty a další věci po svých dětech nabízelo 60 
maminek. „Jednalo se o maminky ze Slušovic, Všeminy, Hvozdné, Zádveřic, Lukova, 
Kašavy nebo Zlína,” dodala. Více prodávajících organizátorky z kapacitních důvodů 
nemohly přijmout. „Bazárky mám velmi ráda, mohu pro své děti nakoupit pěkné 
věci za levno. Jsem ráda, že ho máme i ve Slušovicích,” řekla jedna z nakupujících 
maminek, paní Jana. 

Maminky a tatínkové ocenili podle organizátorek i přehledné uspořádání nabíze-
ných věcí. „Oblečení bylo roztříděno podle jednotlivých velikostí. Nakupující tak 
přišli ke stolu s velikostí, jakou pro své dítko potřebovali, a mohli vybírat,” vysvětlila 
Petra Černobilová. K dispozici byly také věci, které si maminky mohly odnést zdarma.

Celkově se na bazárku, který se konal v sobotu 12. března, prodaly věci za více než 
62 tisíc korun. „Tímto bych chtěla poděkovat městu Slušovice za poskytnutí prostor 
a také všem holkám, které se na organizaci podílely,” doplnila Černobilová. 

Konání bazárku vedení Slušovic podporuje. „Jsme rádi, že se najdou nadšenci 
a dobrovolníci nejen z řad maminek, kteří organizaci věnují čtyři dny. Každý návštěv-
ník, který jen bazárkem projde v řádu minut, si ani neuvědomí, že veškeré přípravy 
se nepohybují v řádech hodin, ale dnů,” řekl místostarosta Jan Fenyk. „Jsme 
za tuto aktivitu velmi rádi. To nejmenší, co na podporu můžeme udělat, je poskyt-
nout zázemí naší sokolovny,” doplnil.

Další bazárek s oblečením a dalšími potřebami pro děti se bude ve Slušovicích 
konat v září, kdy bude v nabídce sortiment pro podzimní a zimní období. 
Bližší informace se zájemci dozví na Facebooku Bazárek Slušovice.

Placená inzerce

 

I začátkem nového roku jsme se 
v komunitním centru věnovali posky-
tování pomoci, poradenství či podpo-
ře našich klientů, a to telefonickou 
nebo online formou. Připravovali jsme 
aktivity, jako např. besedy s odborní-
ky, kluby pro rodiče, workshopy pro 
maminky, herničky apod. Bližší in-
formace o programu najdete na naší 
vývěsce vedle hasičárny ve Slušovicích, 
na našich webových stránkách nebo 
Facebooku.

V herně se každé páteční dopoled-
ne schází maminky ze Slušovic i blíz-
kého okolí. Využívají tak možnosti 
nenásilného začleňování dětí do ko-
lektivu, objevování prvních kamarádů, 
ale také příjemného posezení a sdílení 
radostí čí starostí s ostatními mamin-
kami.

Do druhého pololetí vstoupil také 
Tvořínek, ve kterém se pravidelně 
v úterní odpoledne schází holky a klu-
ci, kteří rádi zaměstnávají svoje šikov-
né ruce. Ani nám se nevyhnul kovid, 
a některé hodiny tak byly poznamená-
ny slabší účastí z důvodu karantén, 
přesto se odvážní „tvořínci“ scházeli 
dál a věnovali se výrobě často velmi 
originálních uměleckých výtvorů. 
Takže milé děti, pokud rády vyrábíte, 
kreslíte, malujete a také se rády smě-
jete, u nás ve Tvořínku jste na správ-
ném místě!

Marta Hefková
KCR Slušovice
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Jak se máme v jesličkách? Letošní zima nám nadělila dostatek sněhu na to, aby-
chom si se sněhem vyhráli před jesličkami. Vytáhli jsme lopatky, kbelíky pomocí nichž 
jsme dělali bábovky, tunely a domečky. Když napadlo sněhu více, mohly se děti i pro-
jet i na bobech.

Během února, kdy probíhala zrovna zimní olympiáda, jsme se při tvoření věnovali 
také zimním sportům jako je bruslení, hokej a lyžování. Přišla k nám dočasná výpo-
moc teta Marta Hefková, která se vrátila z rodičovské dovolené. Děti přijaly pozitivně 
naladěnou tetu snadno a s úsměvem. 

Na masopustní karneval přišly děti v kostýmech. Zahráli jsme si na doktory, princez-
nu Elsu, vílu Zvonilku, čaroděje, šašky, malé lvíče a také jsme zkrotily divokého vlka, 
kterého hrála teta Lucka. Tancovali jsme, zpívali, skákali po překážkové dráze a hráli 
si s balónky v bazénku či s nafouklými zavěšenými balónky na stropě. Děti dostaly 

také za úkol nachystat si pro sebe jedno-
hubky. Předvedly, že jsou velmi zručné, 
namazání pomazánky nečinilo problém 
ani těm nejmenším. A protože jsme také 
mlsní, dostali jsme nápad, udělat si 
opravdový nepečený dort ze smetany, 
piškotů a mandarinek. Děti si všechno 
posupně skládaly do dortové formy 
a někdy i do pusy.

V průběhu března, kdy se bude blížit 
čas jarní rovnodennosti, vytvoříme 
Moranu a její korunu vhodíme symbolic-
ky do místního potoka. Děti budou mít 
také své korunky sluníček na čepicích 
a vítání jara se zpěvem písniček může 
začít. 

K jaru patří neodmyslitelně Velikonoce 
a k nim také barvení, tvoření vajíček 
a zápichů. Také to bude příležitost pro 
naše malé kuchaře připravit si i něco 
dobrého.

V květnu bychom rádi uspořádali be-
sídku ke dni maminek, kde s dětmi před-
vedeme, co v jesličkách děláme a také si 
něco společně vytvoříme. Ve společných 
aktivitách s rodiči budeme pokračovat 
určitě i v létě na zahradní slavnosti, která 
je již naší příjemnou tradicí. 

Jelikož je u nás celoročně nepřetržitý 
provoz, v době letních prázdnin plánuje-
me pobýt co nejvíce venku a užívat si 
sluníčka, vodních radovánek a všeho, co 
k létu patří.

Jana Henešová
vedoucí mikrojeslí Slušovice

Z oken NZDM, odkud vidíme do širé-
ho kraje, už na nás znovu dýchlo jaro. 
Dny se pomalu prodlužují a s probou-
zející se přírodou se nám otevírá spous-
ta možností, jak trávit volný čas. Ani 
v NZDM nebudeme zahálet. 

V zimních měsících jsme se zabývali 
tím, jak si udržet zdraví a duševní po-
hodu a jak se stejnou svědomitostí 

pečovat i o naši planetu. V měsících 
následujících se zaměříme na život 
v dnešní společnosti – jak vnímat 
a pracovat s médii, sociálními sítěmi 
i moderními technologiemi – a zamys-
líme se nad našimi životy, v porovnání 
s těmi, ke kterým osud nebyl tolik pří-
větivý. 

Jarní měsíce také přímo vybízejí 
k všemožnému tvoření, sázení a klíčení 
rostlinek, ale také k hraní – například 
deskových her, jejichž nabídka v NZDM 
se povážlivě rozrostla a vybere si mezi 
nimi snad každý. Budeme se na Vás 
těšit, od pondělí do pátku, mezi 12. 
a 18. hodinou.

Petr Lukeš, NZDM Slušovice
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Vážení a milí čtenáři,

konečně nastala doba, na kterou jsme 
všichni tolik netrpělivě čekali. Nejen, že 
začalo vykukovat sluníčko a přineslo 
s sebou příjemnější počasí, díky němuž 
budeme nejen my lidé, ale i příroda čer-
pat novou energii do dalších dní, ale 
také jsme prozatím vyhráli boj s korona-
virem, který naše životy omezoval ..no, 
pěkných pár let (slovo prozatím jsem 
užila záměrně, protože s nevyzpytatel-
ností tohoto onemocnění už máme kaž-
dý jisté zkušenosti). Za určitých okolnos-
tí bych užila frázi, že „se svět zase vrátil 
do normálu“, ale bohužel téma korona-
viru nahradilo další smutné téma o válce 
na Ukrajině. Nikdy bych nevěřila, že toto 
téma v naší mateřské školce budeme 
muset s dětmi otevírat. Ale i naše děti 
slyší, vidí a ptají se a my jsme tady pro 

ně, pro naše nejmenší, kterým se snaží-
me vytvářet příjemné prostředí s poci-
tem bezpečí, důvěry a jistoty, ačkoliv je 
to ve spojitosti s tímto tématem a mas-
médii čím dál těžší. Přesto si i školkáčci 
zaslouží být v obraze, a zeptat se nás 
a svěřit se, kdykoliv mají potřebu. 

S postupným rozvolňováním protiepi-
demických opatřeních se nám však za-
čaly otevírat ve školce nové možnosti, 
nebo chcete-li, ty staré, zažité. Ačkoliv 
kroužky, které v minulých letech pravi-
delně v mateřské škole probíhaly, byly 
v letošním roce zrušeny, tak k nám již 
opět přijíždějí nejrůznější divadelníci, 
herci, zpěváci i kouzelníci se svými před-
staveními a pomáhají nám zpestřovat 
pobyt dětí ve školce a jejich denní režim. 
V budoucnu nás čeká ještě spousta akcí, 
jako například velikonoční tvoření rodičů 
s dětmi ve školce, díky spolupráci 
s Nadačním fondem pro rozvoj a pod-
poru Slušovic si zařádíme v Galaxii, při-
pravujeme akademii ke Dni matek, za-
plaveme si v plaveckém kurzu, táborá-
kem a zmrzlinou oslavíme Den dětí, 
prožijeme noční spaní ve školce, zvířecí 
setkání s asistenčním pejskem, uvidíme 
další divadla, pohádkově si zatancuje-
me, zažijeme výlet na Lešnou a předško-
láčci pobyt v krásné přírodě letos nově 
v okolí Hotelu Rusava. Také bychom 
chtěli navštívit místní požární zbrojnici 
a uspořádat cvičnou evakuaci školky. 
A všechny tyto aktivity si užijeme 
ve všech podobách a proměnách snad 
nejkrásnějšího ročního období. Budeme 
trávit mnoho času venkovními aktivitami 
a environmentálním vzděláváním. Tento 
náš úmysl ještě více podpoří přichystané 
vyvýšené záhony, do kterých nasadíme 
sazeničky, které si děti s pomocí paní 
učitelek přichystaly a o které se již teď 
ve školce starají. 

Přeji vám, abyste si vychutnávali stej-
ně jako my všechny krásy nejen jara, ale 
i běžného každodenního života, protože 
„dokud děti okolo pobíhají veselé a je-
jich rodiče je pozorují s láskou v očích, 
má lidský svět naději“.

Přeji vám všem krásné jaro.

 Eva Povolná, ředitelka
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Žáci 1. stupně ZŠ Slušovice se zúčast-
nili výtvarné soutěže „Požární ochrana 
očima dětí“, kterou vyhlásilo Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Nejlepší 
díla vytvořili a do okresního kola po-
stoupili tito žáci: Vilém Pekař (1.A), 
Magdaléna Skácilová (2.B), Zuzana 
Miklová (2.B), Aneta Zarembová (4.A), 
David Vohník (4.A), Nela Váňová (5.A), 
Kristiana Klosová (5.B).

Žáci 4. A Aneta Zarembová a David 
Vohník se dále zúčastnili výtvarné sou-
těže „Mňam, Francie“ pořádanou 
Gymnáziem a Jazykovou školou s prá-
vem státní jazykové zkoušky Zlín. A oba 
byli velmi úspěšní. David obsadil 1.  
a Aneta 2. místo. Blahopřejeme.

Světlana Dlabajová

V úterý 8. března 2022 pětasedmdesát osmáků strávilo dopoledne ve 
Střední průmyslové škole polytechnické – Centru odborné přípravy Zlín. 

S touto střední školou spolupracuje-
me již několik let. Pravidelně k nim pořá-
dáme jednodenní exkurze pro deváťáky 
s cílem pomoci jim se zorientovat v širo-
ké nabídce studijních a učebních oborů. 
Žáci mají možnost projít si budovu školy 
s převážně teoretickou výukou a nahléd-
nout do prostor, kde se středoškoláci 
věnují praktické části svého vybraného 
oboru. Pedagogové školy nás vždy se 
zapálením seznamují s náplní jejich prá-
ce. 

Tentokrát nás čekají s osmáky celkem 
tři návštěvy. Při té první, 8. března, zaví-
tali žáci 8. A ke strojařům, žáci 8. B ke 
grafikům a žáci 8. C strávili dopoledne u 
elektrikářů.

Učitelé strojírenských oborů Mechanik 
seřizovač, Obráběč kovů a Strojní me-
chanik měli pro žáky připravenu ukázku 
zpracování kovu při výrobě vlastní rybič-
ky. Vyzkoušeli si zde i montáž výrobku 

podle zadaného návodu. U grafiků – 
Reprodukční grafik pro média, Knihař a 
Tiskař na polygrafických strojích – děti 
pracovaly s papírem a slepily si různé 
deníčky a krabičky.

Žáci 8. C si v učebnách elektro oborů 
– Mechanik elektrotechnik a Elektrikář 
– silnoproud - vyzkoušeli práci s mikro-
pájkou při letování jednoduché blikačky 
podle nakresleného schématu a zapojo-
vali schodišťový vypínač. Instruktáž jim 
předávali naši bývalí žáci. Na závěr pra-
covali s pájecí pistolí, cínem a kalafunou. 
Některým se povedlo sletovat i model 
krychle. 

Velmi zajímavá byla prohlídka nově 
vybudovaných učeben v rámci projektů 
IROP – učebna mechatroniky v hlavní 
budově školy a učebna strojírensko-
-plastikářská v nové přístavbě. 

Již teď máme naplánovaný další ter-
mín výjezdu, aby si mohli všichni osahat 

i ty obory, které si při první návštěvě 
nevyzkoušeli. Je důležité vzít žáky do 
terénu a ukázat jim, jak to na středních 
školách chodí a čím se tam studenti za-
bývají. Přece jen si budou muset vybrat, 
kam za necelý rok podají své přihlášky  
a kudy se bude jejich profesní dráha 
ubírat.

Mgr. Zdeňka Duroňová

Po dvouletém dodržování koronavi-
rových opatření proběhla v naší škole 
1. března 2022 oslava masopustu.

Pod vedením vychovatelek školní 
družiny Dany Kovářové a Naděždy 
Tomšů děti druhých tříd vystoupily  
s připraveným pásmem veselých říka-
del a písniček v budově školy. Hudební 
doprovod zajistil Mgr. Radim Šustek. 
Za vystoupení byly zúčastněné děti 
odměněny sladkostmi, které byly za-
koupeny za finanční podpory Klubu 
rodičů při Základní škole Slušovice.

Vychovatelky školní družiny
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Zimní sezona 2020/21 byla pro všechny vyznavače „dvou prkýnek“ neve-
selá. Sněhová nadílka by jistě lyžařům přála, vládní opatření však nikoliv, 
a tak sjezdovky zely prázdnotou. V letošním školním roce jsme se tedy 
snažili žákům naší školy lyžařské akce plně vynahradit. Doufáme, že se nám 
to podařilo.

8. ročník
Osmáci v loňském školním roce o svůj 

„lyžák“ přišli. Byli tedy první na řadě. 
Kurz se uskutečnil v týdnu od 16. do 21. 
ledna 2022 v lyžařském areálu Ski Karlov 
v Jeseníkách a zúčastnilo se ho 46 žáků. 
Většina z nich patřila mezi pokročilé 
a zkušené lyžaře, vždyť si již prošli lyžá-
kem na 1. stupni naší školy. 

Jeseníky všechny dokonale prověřily. 
Nabídka sjezdovek a dopravních zařízení 
ve středisku je velmi pestrá, pro každého 
tu byl kopec, na kterém se mohl učit  
a zdokonalovat. A počasí také ukázalo, 
co všechno hory umí. Když jsme jeden 
den promrzli a vítr dokonce omezil pro-
voz lanovky, další den to všem vrátil vy-
datnou porcí sluníčka. I po lyžování  
v hotelu Kamzík bylo vidět, že se osmáci 
umí skvěle bavit a být dobrou partou. 

Kurz, který naše škola uskutečnila  
v této oblasti poprvé, určitě potvrdil, že 
v tomto středisku jsme nebyli naposled.

7. ročník
Sedmáci si na svůj lyžák museli počkat 

až do února. Ve dnech 20. – 25. 2. vy-
měnili školní třídy za útulné prostředí 
chaty Soláňka a lyžařské středisko Soláň 
- Vrchol. Sešlo se tam 41 nadšených ly-
žařů. 

A ani jejich lyžařské dovednosti nijak 
nezaostaly za očekáváním. Nejen, že to 
byli velmi dobří lyžaři, projevila se u nich 
i velká bojovnost a snaha se neustále 
zlepšovat. A tak sjezdovka patřila jim. 
A to téměř doslova. Na rozdíl od osmác-
kého Karlova jsme sice neměli na vybra-
nou několik sjezdových tratí, ale hlavní 
sjezdovka na Soláni byla velmi málo 
frekventovaná, a tak bylo pro všechny 

dost prostoru a o nějakých frontách 
na vlek jsme vůbec nevěděli. Sedmáci si 
na konci kurzu vyzkoušeli i slalom mezi 
brankami pod prosluněnou oblohou bez 
mráčku.

I jejich kurz byl tedy velmi úspěšný 
a splnil všechna očekávání. 

4. a 5. ročník
Ani žáci prvního stupně letos o lyžo-

vání nepřišli. Z časových a organizačních 
důvodů pro ně nebyl připraven tradiční 
týdenní kurz, tak se tedy vydali alespoň 
na jednodenní zájezd. Ve čtvrtek 10. 3. 
2022 v 7 hodin ráno odjelo 38 zkuše-
ných lyžařů do střediska Kyčerka 
ve Velkých Karlovicích. Rozděleni do 4 
družstev si pak na skvěle upravených 
svazích opravdu užili nádhernou jarní 
lyžovačku plnou pohody a slunce. 
Kyčerka nás nezklamala!

Přinášíme několik postřehů z řad 
účastníků.

* Líbilo se mi srandovní cvičení. 
* Praskla mi kartička od vleku, ale žád-

ný katastrofický vývoj se nekonal, dostal 
jsem novou a mohl jsem zase jezdit. 

* U vleku jsem poznal holku, kterou 
jsem pozval na čaj a kofolu. Pak jsem s ní 
jezdil na vleku a zašli jsme si ještě na hra-
nolky. Nakonec jsme si vyměnili čísla.

* Líbil se mi výhled. Něco jsem se nau-
čil, třeba rychlou jízdu.

* Je dobré, že jsme si mohli zalyžovat 
i my a ne jen sedmáci a osmáci.

* Dva roky jsem nelyžovala a teď jsem 
si to užila. Bylo to super.

* Naučil jsem se líp jezdit a překonal 
jsem i červený svah.

* Svítilo sluníčko a svah byl krásně upra-
vený.

* Chci, aby se lyžák opakoval.

Děkujeme Klubu rodičů při Základní škole Slušovice za výraznou 
finanční podporu lyžařských kurzů.

Marek Dlabaja
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Placená inzerce 

radost
V letošním roce jsme se účastnili ně-

kolika soutěží, ke kterým jsme byli vy-
zváni po nelehkém údobí ovlivněném 
pandemií. Co se nám podařilo? 

V ekonomické olympiádě se 
Vendule Krejčí z devátého ročníku po-
dařilo svými znalosti z ekonomické sféry 
prosadit a v krajském hodnocení ekono-
mické olympiádě obsadit první místo, 
a tudíž se probojovala se do finálové 
soutěže. 

Ondřej Kapusta, který vyniká svými 
matematickými dovednostmi, se jako 
každoročně účastnil okresního kola ma-
tematické olympiády a mezi velmi silnou 
konkurencí se umístil na sedmé příčce 
z šestnácti účastníků, což je velký 
úspěch. 

Rovněž jsme se zapojili do soutěže 
pod názvem Finanční gramotnost. 
Nejlepší řešitelé otázek ve školním kole, 
což byli Eliška Pempušová, Karolína 
Zbranková a Tobiash Petr Matula, 
byli nominováni za naši školu do okres-
ního kolo a jejich výsledky je posunuly 
do krajského kola, nyní řeší zadané úko-
ly a uvidíme, zda-li se zadaří další posun 
do finálového zápolení. 

Nyní probíhá matematická soutěž 
Pangea a také Matematický klokan. Naši 
žáci řeší a budou hledat odpovědi 
na různé matematické otázky a o vý-
sledcích jejich snažení Vás budeme in-
formovat.

Mgr. R. Krupičková

A H O J   K A M A R Á D I !

Už víte, kam vyrazit, abyste si užili 
pořádné letní dobrodružství? Letos  
v létě dáváme dohromady výpravu pro 
děti, které rády objevují nové zážitky 
či přátele. A pokud se trochu stydíte, 
nevadí. Náš pestrý program uvítá kaž-
dého! Budeme luštit, hádat, soutěžit, 
kreslit, malovat, vařit… a také pořád-
ně provětráme každý plácek v okolí. 
Nakonec ta nejdůležitější věc, užijeme 
si u toho spoustu zábavy. 

Tak nečekej a přidej se k nám!

Nabídku táborů, spolu s online při-
hláškou, najdete na 

www.idomino.eu 
– volnočasové aktivity – tábory.
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M sto Slušovice vás zve

recitál

+

M sto Slušovice vás zve

citál

+

tátá

26. 4. 2022 v 19:00 h
KAREL PLÍHAL

NOVÁ SOKOLOVNA ve Slušovicích

VSTUPNÉ 250 K .
P EDPRODEJ VSTUPENEK   
V M STSKÉ KNIHOVN  ve Slušovicích

PO AD NENÍ VHODNÝ PRO D TI DO 12 LET

MMMMM stostotooto SlSl šovšovviviiceicee ve vváváás ás zzzvzvveve

Město Slušovice vás zve...

28. 5. 2022
19 hodin

Nová sokolovna
ve Slušovicích

Vstupné 300 Kč

Předprodej vstupenek
v Městské knihovně ve Slušovicích
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kontakt: 736 111 161, 605 931 602

Milé holky a kluci, 

          

   - 
 

 
-

 

 

 

detskekempy@gmail.com

www.detskekempy.c
z
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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

V Ý R O Č Í 

Miroslav Hajda
Jaromír Krejčí
Marie Krajčová
Jana Daňková
Jarmila Říhová
Irena Sousedíková
Dagmar Zimmermannová
Josef Kolář
Miloslav Pohůnek
Alois Kapusta
Milan Jünger
Eva Smutná
Blanka Pavlíková
Ludmila Vlasáková
Ivana Řiháková
Jaroslav Vágner
Marie Pilařová
Naděžda Kašíková
František Matyák
Zdeněk Šaur
Ing. Jiří Buriánek
Miroslav Musil
Rostislav Martinů
Jaromír Sousedík
Eva Škapová
Stanislava Málková
Ludmila Holíková
Marie Nábělková

Všem jubilantům 
srdečně blahopřejeme!

N A R O Z E N Í

Eliška Čechová
Matěj Ježík
Valentýna Šebíková
Beáta Ondráčková
Mia Štěpánová
Viktorie Stuchlíková

Šťastným rodičům blahopřejeme 
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

Ú M R T Í

Ludmila Trefilová
Bohumila Jašková
MVDr. Jitka Rybáčková
Miloš Palko
Miroslav Vlachynský
Ing. Petr Jínek
Radomil Chovanec
František Pícha
 Pozůstalým vyjadřujeme 
 upřímnou soustrast.

V Z P O M Í N K A

Dne 13. ledna jsme vzpo-
mněli 30 let od úmrtí paní 
Drahomíry Pekařové. 

Vzpomínají dcera Irena  
a syn Bohumil s rodinami.

Dne 26. ledna uplynulo 
100 let od narození paní 
Jiřiny Daňkové, která pů-
sobila téměř 30 let jako 
učitelka v Základní škole 
Slušovice.

S úctou a láskou vzpomínají dcery  
s rodinami.

P Ř Á N Í 

3. dubna oslavila 90 let 
paní Marie Nábělková. 

Za její obětavost, sta-
rostlivost a lásku děkují  
a do dalších let přejí hodně 
zdraví synové Jan, František, Zdenek  
a Josef.

S T A T I S T I K A

Počet občanů ČR přihlášených k trva-
lému pobytu ve Slušovicích k 1. lednu 
2022 je 2 867.

V roce 2021:
narodilo se:  23 dětí
zemřelo:  24 občanů
přistěhovalo se:  63 občanů
odstěhovalo se:  87 občanů

(tisková zpráva)
Od 1. dubna 2022 mění stát systém 

slev na jízdném ve veřejné dopravě. 
Nové podmínky se dotknou i cestují-

cích ve spojích Integrované dopravy 
Zlínského kraje.

„S účinností od 1. dubna budou 
děti od 6 do 18 let, studenti do 26 
let a senioři nad 65 let mít nárok 
na slevu z jízdného ve výši 50 %. 
Sleva 75 % z jízdného zůstane za-
chována pouze pro držitele průkazů 
ZTP nebo ZTP/P,“ uvádí Ing. Martin 
Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor 
veřejné dopravy Zlínského kraje 
(KOVED), a pokračuje: „Nárok na slevu 
musí prokázat cestující od 15 do 18 let 
a cestující nad 65 let platným osobním 
dokladem s fotografií, studenti ve věku 
18–26 let studentským průkazem s fo-
tografií. Děti do 6 let se i nadále pře-
pravují bezplatně, stejně jako průvodci 
cestujícího držitele průkazu ZTP/P.“ 

Na linkách IDZK platí v současné době 
kilometrický tarif. Cestující platí 1,20 Kč 
za kilometr jízdy + 9,- Kč nástupní saz-
bu. K platbě je možné využívat hoto-
vost, platební karty, mobilní telefon 
nebo karty Zetka či ODISka, které 
navíc umožňují zvýhodněný přestup 
mezi spoji do 30 minut (cestující platí 
nástupní sazbu pouze v prvním spoji). 
Slevy se počítají z plného jízdného a za-
okrouhlují se vždy na celé koruny dolů. 

„Výše slev je nastavena státem, my 
na ni vliv nemáme,“ konstatuje Martin 
Štětkář. Zlínský kraj ovšem od dubna 
stanovuje jednotnou cenu za převoz kol, 
a to 10,- Kč bez ohledu na délku trasy. 
Cena bude platit jak ve vlacích, tak v se-
zónních cyklobusech. 

KOVED Koordinátor veřejné dopravy
Mgr. Jan Malý

manažer marketingu


