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Červenec to je věc, začínají prázdniny
můžeš sbírat maliny, nebo taky jahody
a cákat se u vody
borůvkami natřít nos
každý může chodit bos
hledat hříbky na mechu
trochu dělat neplechu
chodit pozdě spát, celý den si hrát
na kovboje, na zloděje,
pořád se tu něco děje…

Moji milí věrní čtenáři,

Slovo starosty

pokud patříte ke stejné krevní skupině
jako já a milujete léto, právě teď pro nás
všechny nastalo nejkrásnější roční období. Sluníčko, voda, dovolená, odpočinek,
grilování s přáteli, cestování, pozitivní
energie – to všechno k létu neodmyslitelně patří. Samozřejmě za předpokladu,
že se zadaří, počasí vyjde a deště není
víc, než je nezbytně nutné. Já mám ale
na rozdíl od vás začátek léta spojený
s jiným atributem, pro většinu z vás patřícího do úplně jiného ročního období. Je
to bilancování, hodnocení právě ukončeného roku, protože pro nás školáky je
právě konec června tím očekávaným
mezníkem a předělem mezi dvěma školními roky. A pro mě také k tomuto období patří loučení. V drtivé většině závěrů
školního roku se loučím s našimi předškoláčky, kteří důležitě nastupují novou
životní etapu, ale v poslední době mám
pocit, že ještě častěji se loučím se svými
zaměstnanci, a nejinak je tomu i teď.
Po několika letech strávených ve školce
pomáháním v péči o žaludky našich nejmenších nás opouští paní Anička

V první polovině roku jsme se zaměřili na zahájení projektové přípravy několika
budoucích investičních akcí. V příštích vydáních vás s některými z nich budeme
postupně seznamovat. Nejvýznamnější změnou prošel areál sběrného dvora, kde
jsme po demolici staré nádrže bývalé čističky odpadních vod provedli zpevnění
povrchu. Jako podklad zpevněného povrchu jsme použili materiál rozdrcené nádrže
a dalších betonových zbytků z předešlých stavebních činností města. Provizorně
jsme zřídili novou bránu v oplocení, která umožňuje průjezd dvorem bez komplikovaného vyjíždění. Ještě v letošním roce plánujeme výměnu celého oplocení. Sběrný
dvůr máme nově vybavený kontejnery a kamerovým systémem z projektu „Vybavení
sběrného dvora Slušovice“, který byl ukončen v únoru letošního roku. Celkové
náklady projektu byly ve výši 3,6 milionu Kč, z toho dotace z Operačního programu
Životní prostředí činila 3,2 milionu Kč. V nejbližší době ještě dojde k rozmístění
1100 l hnědých kontejnerů na biologické odpady, které budou vyváženy každých
čtrnáct dní. Pořízení těchto nádob bude také s dotací z Operačního programu
Životní prostředí v projektu „Zlepšení separace odpadů v Mikroregionu Slušovicko“.
Na březnovém zasedání zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Slušovice, která srozumitelně popisuje možnosti jak a kde odkládat tříděný odpad
ve Slušovicích.
Dále jsme zrealizovali některé menší investice, ze kterých bych chtěl vzpomenout
instalaci klimatizace v knihovně, opravu havarijního silničního propustku na místní
komunikaci v blízkosti křižovatky na Bílou Hlínu, výměnu dopravního značení, výměnu svítidel veřejného osvětlení v ulicích Na Výpusti, Na Stráni a U Vodojemu
a nátěr zábradlí na ulici Na Vyhlídce. V nových nátěrech budeme ještě pokračovat

Dokončení na str. 8
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MĚSTO SLUŠOVICE
Zastupitelstvo města Slušovice

Obecně závazná vyhláška města Slušovice č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Slušovice.
Zastupitelstvo města Slušovice se
na svém zasedání dne 25. 3. 2015
usnesením č. 50/2015 usneslo vydat
na základě § 17 odst. 2 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále
jen
„zákon
o
odpadech“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen
„vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území města Slušovice
včetně nakládání se stavebním odpadem.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) papír,
b) plasty, PET lahve,
c) sklo,
d) elektrická a elektronická zařízení
(vyřazená),
e) zářivky,
f) nápojové kartony (kompozitní obaly),
g) kovy,
h) nebezpečné odpady,
i) biologické odpady (vyjma zbytků živočišného původu),
j) objemný odpad,
k) směsný komunální odpad.
2) Tříděný odpad je shromažďován
a) do zvláštních sběrných nádob rozmístěných v ulicích města,
b) ve sběrném dvoře,
c) v domácnostech do pytlů pro pravidelný měsíční svoz,
d) do sběrného boxu pro odkládání
zářivek ve vchodu do měst. úřadu,
e) ojediněle do kontejnerů u Základní
školy Slušovice při organizovaném
sběru papíru ZŠ Slušovice.
3) Směsným komunálním odpadem podle odst. 1) písm. k) se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
složek podle odstavce 1) písm. a)–j).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
do sběrných nádob rozmístěných
v ulicích města
1) Zvláštní sběrné nádoby jsou rozmístěny v ulicích města Slušovice na obvyklých místech. O případných změnách
rozmístění těchto kontejnerů bude informováno způsobem ve městě obvyklým.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně
odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír, barva modrá
b) plasty, PET lahve, barva žlutá
c) sklo, barva zelená
d) elektrická a elektronická zařízení
(vyřazená), barva červená
e) biologické odpady (vyjma zbytků
živočišného původu), barva hnědá
3) Vyřazené zářivky lze odevzdávat
do označeného kontejneru umístěného
ve vchodu městského úřadu.
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny.
Čl. 4
Shromažďování tříděného odpadu
ve sběrném dvoře
1) Sběrný dvůr je umístěn na konci místní komunikace za fotbalovým stadionem
ve Slušovicích (dále jen sběrný dvůr),
2) Ve sběrném dvoře lze odevzdávat tyto složky tříděného odpadu:
a) papír,
b) plasty, PET lahve,
c) sklo,
d) elektrická a elektronická zařízení
(vyřazená)
e) zářivky
f) nápojové kartony (kompozitní obaly)
g) kovy,
h) biologické odpady (vyjma zbytků
živočišného původu)
i) nebezpečné odpady,
j) objemný odpad,
3) Sběrný dvůr je přístupný třikrát týdně
v otevíracích hodinách zveřejněných
ve městě obvyklým způsobem.

které lze vyzvednout na městském úřadě.
2) Plastové pytle pro shromažďování
plastů a nápojových kartonů (kompozitních obalů) jsou odlišeny barevně.
a) plasty, PET lahve – barva žlutá
b) nápojové kartony (kompozitní obaly) – barva oranžová
3) Sběr a svoz pytlů s plasty a nápojovými kartony (kompozitními obaly) je zajišťován jednou měsíčně.
4) Stanoviště pytlů připravených pro
svoz je místo, kde jsou přechodně umístěny za účelem převzetí oprávněnou
osobou pro další nakládání. Stanoviště
pytlů připravených pro svoz jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
5) Termíny svozů jsou zveřejňovány způsobem ve městě obvyklým.
Čl. 6
Shromažďování směsného
komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby – popelnice a kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního
odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích
v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo,
kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny pro převzetí oprávněnou osobou za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou
individuální nebo společná pro více uživatelů.
3) Termíny svozů jsou zveřejňovány způsobem ve městě obvyklým.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

Čl. 5
Sběr a svoz plastů a nápojových
kartonů (kompozitních obalů)

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

1) Plasty, PET lahve a nápojové kartony
(kompozitní obaly) lze shromažďovat
v domácnostech do plastových pytlů,

2) Stavební odpad lze použít, předat či
odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem.
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3) Stavební odpad lze také ojediněle
odevzdávat ve sběrném dvoře v množství dvakrát ročně do 50 kg/byt či rodinný dům.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se
zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 1/2008.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti
dnem 15. 4. 2015.
Ing. Petr Hradecký
starosta města
Mgr. Jindřich Elšík
místostarosta
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(příspěvky organizacím a spolkům)
Z důvodu změny zákona budou finanční podpora a dotace organizacím
a spolkům poskytovány na základě
řádně vyplněné žádosti, která je
s ostatními dokumenty zveřejněna na
webových stránkách města v oddělení Město – Finanční podpora a dotace. Tuto žádost je třeba zaslat poštou
na adresu města Slušovice nebo odevzdat osobně paní Holíkové – matrika
a evidence obyvatel v přízemí budovy
městského úřadu.
Rozhodnutí o přidělení finanční
podpory a dotace přísluší v částce
do 50 000 Kč radě města a nad
50 000 Kč zastupitelstvu města.
Schválení výše dotace v orgánech
města bude ve znění veřejnoprávní
smlouvy, která bude následně po
schválení předložena k podpisu žadateli. Veřejnoprávní smlouvy nad
50 000 Kč budou po dobu tří let zveřejněny na elektronické úřední desce
webových stránek města Slušovice.
Finanční prostředky budou poskytnuty na základě předloženého vyúčtování včetně všech příloh a dokumentů
stanovených ve smlouvě.
Poznámka – organizace, které budou požadovat dotace větší než
50 000 Kč z rozpočtu na rok 2016,
budou muset předložit žádost před
jeho schválením, které proběhne
pravděpodobně v prosinci letošního
roku. Vzhledem k novému režimu,
který vyžaduje zákon, budou vedením města s předstihem vyzvány
k předložení žádosti.
Petr Hradecký, starosta
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• Rada města vzala na vědomí objednávku Regionálních knihovnických služeb Krajské knihovny Fr. Bartoše ve Zlíně
pro zajištění knihovnických služeb, které
budou vykonávány vedoucí Městské
knihovny ve Slušovicích pro obce Březová, Dešná, Hrobice, Neubuz a Želechovice.
• Rada města schválila smlouvu o dílo
na zhotovení projektové dokumentace
zajištění stability místní komunikace
v ul. Na Vyhlídce a příkazní smlouvu
na zajištění činností nezbytných k vydání
stavebního povolení pro tuto akci.
• Rada města projednala rozsah projekčních prací na přesun komunikace
k zahrádkářské osadě Manovo a pověřila starostu jednáním s projektantem
o aktualizaci nabídky.
• Rada města schválila poplatky
na pokrytí nákladů za odchycení volně
pobíhajících psů na katastru města
Slušovice a jejich umístění v kotci (více
samostatná informace).
• Rada města schválila zadání projekčních prací pro účely stavebního povolení
na prodloužení místní komunikace
na Ciróně cca o 60 m.
• Rada města schválila realizaci výměny svítících jednotek veřejného osvětlení
v lokalitě za poštou, v ul. Na stráni,
Hřbitovní a U Vodojemu, kterou provede firma Elektron Březová.
• Rada města na základě nabídek firem schválila přidělení zakázky na provedení rekonstrukce chodníků na sídlišti
Padělky firmě Antonín Pavelka, která
předložila nejnižší cenovou nabídku.
• Rada města schválila nákup nového
měřiče rychlosti k základní škole.
• Rada města schválila smlouvu se
Zlínským krajem na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zl. kraje ve výši
120 000 Kč na výdaje pro zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH Slušovice.
• Rada města schválila předlohu žádosti o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města, Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice a finanční vypořádání (vyúčtování) dotace poskytnuté z rozpočtu
města Slušovice. Všechny dokumenty
jsou zveřejněny ke stažení na webových
stránkách města.
• Rada města schválila dodavatelem
veřejné zakázky „Opravy výtluků
na místních komunikacích ve Slušovicích“
a veřejné zakázky „Oprava zpevněných
povrchů – sběrný dvůr ve Slušovicích“
firmu SÚS Zlínska, s.r.o., která předložila
nejvýhodnější cenovou nabídku.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
města uzavřenou mezi městem Slušovice
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a FC Slušovice. Dotace ve výši 6 000 Kč
bude použita na zakoupení věcných cen
pro účastníky fotb. turnaje mládeže –
starší přípravka (poháry, medaile…).
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
města uzavřenou mezi městem Slušovice
a Mysliveckým spolkem Březina Slušovice. Dotace ve výši 3 500 Kč bude použita na občerstvení pro děti při dětském
dnu s myslivci.
• Rada města schválila dodatek
ke smlouvě o výpůjčce prostoru pro účely nízkoprahového centra uzavřené mezi
městem Slušovice a obecně prospěšnou
společností DOMINO cz Zlín, na základě
kterého bude upravena doba provozování nízkoprahového centra v pracovní
dny od 12 do 18,30 hodin a dále umožní provoz centra v měsících červenci
a srpnu od 7 do 18 hodin pro účely pořádání příměstských táborů.
• Rada města schválila smlouvu o dílo
na zhotovení projektové dokumentace
pro opravu a rozšíření parkoviště u zdravotního střediska ve Slušovicích vč. příkazní smlouvy pro vyřízení stavebního
povolení.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí
vedených dle z. č. 111/2009 Sb. mezi
městem Slušovice a obcemi místně příslušnými ke Stavebnímu úřadu Slušovice
tj. Všemina, Dešná, Neubuz, Veselá,
Hvozdná, Březová, Hrobice, Trnava a Podkopná Lhota.
• Rada města schválila bezplatné poskytnutí tréninkových prostor ve velké
tělocvičně pro florbal Slušovice.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem
Slušovice a Nadačním fondem pro rozvoj a podporu Slušovic. Dotace ve výši
5 000 Kč bude použita na částečnou
úhradu nákladů (pronájem ledové plochy) při hokejovém turnaji obcí Mikroregionu Slušovicko, který proběhl 28. 3.
2015 v PSG Aréně Zlín.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
města uzavřenou mezi městem Slušovice
a AMENITY-EXTEM SPORT o.s.. Dotace
ve výši 3 000 Kč bude použita na atrakci
pro děti – projížďky na koních při akci
Cyklobrána do prázdnin, která proběhla
14. 6. 2015 v areálu Parkhotelu Všemina.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 6 048 Kč a 1 960 Kč.
Více na www.slusovice.eu.
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Loni občané Slušovic odevzdali k recyklaci 208 televizí, 91 monitorů
a 1 707 kg drobného elektra.
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
Snaha obyvatel města recyklovat staré
uživatele počítačů také je, že odevzdání
a nepoužívané elektrospotřebiče se již
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
několik let vyplácí. Naše město obdrželo
energie potřebnou pro chod notebooku
certifikát vypovídající nejen o přínosech
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří
třídění televizí a počítačových monitorů,
tříděním takto zásadně přispívají k ochraale také o velkém významu sběru drobně životního prostředí, si zaslouží obrovných spotřebičů, jako jsou mobilní telefoský dík.
ny. Díky environmentálnímu vyúčtování
Studie LCA posuzuje systém zpětného
společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
odběru CRT televizorů, počítačových movyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy,
nitorů a drobného elektrozařízení.
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracovárecyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekoní až do okamžiku finální recyklace jedsystém Země. Víme také, o jaké množství
notlivých frakcí vyřazených spotřebičů
jsme snížili produkci skleníkových plynů
do nového produktu. Pro každou frakci
CO2 nebo nebezpečného odpadu. Inforbyly vyčísleny dopady na životní prostřemace vycházejí ze studií neziskové spodí. Výsledky studie jsou prezentovány jalečnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodoko spotřeba energie, surovin, emise
bě spolupracuje na recyklaci vytříděných
do ovzduší, vody a produkce odpadu.
elektrozařízení.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odZ Certifikátu Environmentálního vyúčběr elektrozařízení jednoznačně pozitivtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
ně, a to ve všech aspektech.
občané našeho města v loňském roce
Děkuji všem občanům našeho města,
vytřídili 208 televizí, 91 monitorů
kteří staré a nefunkční elektrospotřebiče
a 1 707 kg drobných spotřebičů. Tím
odevzdávají k recyklaci.
jsme uspořili 86,54 MWh elektřiny,
Petr Hradecký, starosta
3 818,77 litrů ropy, 392,10 m3 vody
a 3,75 tun primárních surovin. Navíc
(čerpáno z podkladu firmy ASEKOL)
jsme snížili emise skleníkových plynů
o 19,70 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 77,21 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to
Okresní výbor Českého svazu včelařů
Zlín uspořádal 12. dubna 2015 již VIII.
Včelařskou akademii, která se opět konala v Otrokovické besedě. Akademie se
konala pod záštitou hejtmana Zlínského
kraje MVDr Stanislava Mišáka.
Zájem o účast byl ze strany včelařů
enormní, což zaskočilo i pořadatele.
Účastníci nejen zaplnili všechna místa,
ale ještě se muselo improvizovat. Celkem
se zúčastnilo na 500 účastníků nejen
z ČR, ale i ze zahraničí. Slušovičtí včelaři
byli přítomni v počtu osmi členů. Již
úvodní přednáška Ing Frant. Texla
z Vranova n. Dyjí zaujala svoji aktuálností, totiž příčinou zimních úhynů včelstev
ve spojení s výskytem varroazy a moru
včelího plodu. Také přednáška slovenského odborníka Doc. MVDr. Juraje
Toporčáka, PhDr. z Univerzity v Košicích,
katedry veterinárního lékařství a farma-
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cie, který se zabýval vlivem hygieny
na zdravotní stav včelstev, zaujala svoji
fundovaností a praktickými dopady.
Nehovořilo se jenom o nemocech včelstev, ale také o významu včely jako nezastupitelného opylovače. Uvádí se, že
90 % užitku z práce včel je opylování
kulturních ale i planě rostoucích rostlin,
což zajišťuje hospodářský výnos zemědělství a biodiverzitu (udržování různorodnosti rostlin v přírodě). Teprve cca
10 % práce včel přináší produkce včelích
produktů, které pak sklízí včelař. Řeč je
hlavně o medu, vosku, pylu a mateří
kašičce. Všechny tyto včelí produkty získávají stále větší význam v lékařství, kde
pomáhají eliminovat negativní působení
civilizace na lidský organismus. Celkově
lze akademii hodnotit velice příznivě.
4
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Rada města schválila poplatky
na pokrytí nákladů (zajištění krmiva,
průběžného krmení atd), za odchycení a umístění v kotci volně pobíhajících psů na katastru města Slušovice:
Zajištění odchytu bez odborného zajištění
pracovní den – 600 Kč
víkendy a svátky – 1 100 Kč
V případě odchytu s odborným zajištěním dle ceníku odchytové služby.
Při opakovaném odchycení (do 4
měsíců) se poplatek navyšuje
na dvojnásobek.
Umístění v kotci – 150 Kč/den.
V případě nutnosti úhrady dalších
úkonů (kontrola čipů, vyšetření, očkování) – dle ceníku veterinární ordinace.
Důvodem tohoto rozhodnutí je výrazné zvýšení počtu zajišťování odchytu volně pobíhajících psů ve městě
Slušovice v
mimopracovní době
a o víkendech. Případy volně pobíhajících psů jsou většinou hlášeny
na Policii ČR, která tyto informace
předává pracovníkům města k vyřešení.
Petr Hradecký, starosta
Nejen že se přítomným včelařům líbila
a byla přínosem ve formě předaných informací, ale poskytla účastníkům možnost nákupu včelařského nářadí, literatury a včelích produktů.
Josef Košárek, Hrobice
Člen ZO ČSV
Slušovice
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V první polovině roku se uskutečnily
následující akce pod hlavičkou Města
Slušovice:
• Druhý městský ples
• Koncert Queen revival Princess
• Šmoulí pohádka
• Vystoupení sk. Duo Jamaha
• Divadelní představení Sborovna
– Divadlo Pavla Trávníčka
V pololetí druhém se můžete těšit na:
Řemeslný trh 5. 9., 9–15 hodin
Na řemeslném trhu 5. 9. 2015 se bude konat historicky první slušovické
štrůdlování – soutěž o nejhezčí a nejchutnější vlastnoručně upečený štrůdl.
Soutěžit mohou neprofesionální pekaři,
cukráři a milovníci sladkých i slaných
pokrmů bez věkového omezení. Závazná
registrace zájemců do pátku 4. 9. do 11
hodin v městské knihovně.
V sobotu 5. 9. je potřeba do 10 hodin
přinést 2 nohavice štrůdlu do sokolovny.
Poté proběhne hodnocení vzorků porotou. Na vyhodnocení soutěže se můžete
těšit ve 13 hodin v sále nové sokolovny.
Vítězové v kategorii nejchutnější a nejoriginálnější (ovšem jedlý) štrůdl budou
oceněni. Poté bude následovat ochutnávka vzorků pro návštěvníky.
V době trvání řemeslného trhu bude
v zasedací místnosti instalována výstava Slušovicko očima fotografa Petra
Kováře.
Tandemy s Václavem Vydrou a Janou Bouškovou – 11. 9. v 19 hodin

- talk show s oblíbenou hereckou a partnerskou dvojicí. Zajímavý pohled do divadelní i manželské šatny známého hereckého páru. Potkali se na již při studiu
na pražské konzervatoři, ale na spokojený společný život si pár let museli počkat. Oba mají za sebou bezpočet divadelních, televizních i filmových rolí.
Nejenom o nich, ale o životě, vztazích a
vzpomínkách budou hovořit ve svém
pořadu. V krátkém filmu se diváci dozví
o velké lásce Václava Vydry – koních.
Vstupenky budou v prodeji v druhé
polovině července – o začátku předprodeje budete informováni na vývěskách
města, na webových stránkách www.
slusovice.knihovna.cz nebo emailem,
pokud vám chodí oznamky na akce.
Koncert skupiny ABBA WORLD revival – 17. 10. v 19 hodin
Pohádka Včelí medvídci a Pučmeloud – loutková – divadlo Povidlo
Otrokovice – 15. 11. v 15 hodin
Vánoční jarmark Mikroregionu
Slušovicko – 28. 11. od 9–15 hodin
Adventní koncert – 6. 12., 19 hodin
- Lenka Rafajová – soprán, Kateřina
Oškerová Machovská – mezzosoprán,
Jiří Kadavý – klavír.
Tento výčet není konečný.
Máte-li zájem být informováni emailem o akcích pořádaných Městem
Slušovice, napište zprávu na e-mail
knihovna.slusovice@cmail.cz a do
předmětu uveďte Oznamky.

Slovo starosty
Dokončení ze str. 1

i na dalších konstrukcích městského vybavení. Rozměrná okna Nízkoprahového
zařízení jsme osadili venkovními žaluziemi z důvodu přehřívání vnitřního prostoru. Byl také částečně nově osázen kruhový objezd. Nakonec bych chtěl zmínit
trvalé přidělení jednoho zaměstnance
na fotbalový stadion. Bude vykonávat
postupné důsledné opravy a údržbu.
Po generálním úklidu některých prostor
je jeho práce v současnosti zaměřena
na obnovu nátěrů kovových konstrukcí
stadionu, které jsou již značně poznamenány zubem času.
Petr Hradecký, starosta
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slaví
70. sezonu
Městské divadlo Zlín odstartuje letos
na podzim svoji jubilejní 70. sezonu. Pro
své věrné i nové diváky připravilo předplatné plné zajímavých titulů a navíc
speciální šansonový galavečer s Helenou
Čermákovou Tolik bylo dní, který nový
divadelní rok slavnostně zahájí 19. září.
Předplatitelé ušetří téměř polovinu oproti běžným divákům.
Více o titulech, které bude zlínské divadlo připravovat v sezoně 2015/2016,
je možné najít na
www.divadlozlin.cz.
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Na Den dětí v pondělí 1. 6. jsme dětem připravily malý program. V městské
knihovně se konalo malování na obličej - Jana Svobodová z Atelieru Radost zde
pořádala také korálkovou dílničku, kde si děti mohly vytvořit náušničky, náramek
či náhrdelník. Děti se s mou pomocí také mohly naučit vyrábět větrníky. Tentýž den
se mohly děti přihlásit do knihovny na rok zdarma.
Na konci školního roku bude knihovna otevřena výjimečně také v úterý ráno po
rozdávání vysvědčení, od 8-11 hodin, odpoledne od 12–17 hodin.
Od 1.–10. 7. bude v městské knihovně zavřeno. Znovu se otevře čtenářům
v pondělí 13. 7. Knihy si můžete opět vypůjčit na celé letní prázdniny, včetně výměnného fondu. Stačí knihy vrátit první týden v září – do 4. 9.
Nově je městská knihovna klimatizovaná, takže i v letních vedrech se můžete
těšit na příjemné prostředí.
Na vaše ratolesti čeká dětské oddělení v novém hávu – máme nové nástěnné
dekorace, dvě křesílka pro malé děti (přibližně do 30 kg váhy) a truhlu s hračkami
a hrami. Do této truhly postupně pořídíme více her. Jedna z nástěnných dekorací
je dětský metr do 130 cm – můžete si přijít změřit své dítko do knihovny.
A poslední, ale neméně důležitá informace. Při sbírce pro kabelkový veletrh se
vybralo 91 kabelek, 1 ledvinka a 1 peněženka. Všem dárcům svých kabelek děkujeme. Kabelkový veletrh vynesl Naději Zlín necelých 105.000 Kč – děkujeme, že
část z této sumy jste pomohli vybrat.
Přejeme všem krásné letní dny.
Jana Kapustová, Městská knihovna ve Slušovicích
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Na vaše ratolesti čeká dětské oddělení knihovny v novém hávu…

Ze školních lavic

angličtiny a podniknou ještě mnoho podobných cest a pobytů. Mají pro to
všechny předpoklady.
Děkujeme všem rodičům, kteří umožnili svým dětem účast na tomto zájezdu
i za bezchybnou spolupráci během organizace této akce. Velké poděkování patří i paním učitelkám Zdeňce Štěpánové,
Janě Kořenové a panu učiteli Janu
Nahodilovi, kteří odvedli během těch
šesti dnů velké množství práce navíc.
Marek Dlabaja
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Studijně vzdělávací zájezd do Anglie
a Paříže jsme připravovali ve spolupráci
s CK Školní zájezdy, s.r.o. Brno již od samotného začátku školního roku. Hned
v září nás překvapil obrovský zájem žáků. Z předběžně přihlášených 80 zájemců se nakonec vykrystalizovalo 63 účastníků. I tento počet byl pro nás opravdu
překvapivý a podle slov zástupců CK je
naše škola jednou z mála, která dokázala vytvořit tak početnou skupinu. Pomalu
se blížil čas odjezdu a všichni jsme byli
plni očekávání. Vyjížděli jsme v úterý 19.
května ve 13 hodin a hned od začátku
bylo jasné, že se sešla skvělá skupina
žáků, průvodců, řidičů a snad i učitelů.
Celý zájezd probíhal podle stanoveného
programu a během těch šesti dnů jsme
nemuseli řešit žádné závažné problémy.

Byli jsme opravdu pyšní na naše žáky,
kteří brali vše s téměř „dospěláckou“
zodpovědností, byli všude včas a projevovali opravdový zájem o to, co pro ně
bylo připraveno. Návštěvy památek,
známých míst dvou světových metropolí, seznámení se s životem v britských
rodinách a samozřejmě i trochu zábavy
a možností nákupů. Hlavní smysl této
akce však spatřujeme zejména v motivační rovině. Žáci si na vlastní kůži zkusili a ověřili, že to, co se učí ve škole, jim
v životě přinese své ovoce. Poznali, že
znalost cizího jazyka je pro člověka
v současné moderní společnosti nepostradatelná a že i jim umožní mnohem
lépe se orientovat a pohybovat mezi
lidmi kdekoli na světě. Přejeme všem, ať
se jim i nadále daří ve studiu (nejen)
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V pondělí ještě škola a v úterý hurá do přírody. Žáci osmých ročníků se zúčastnili ve dnech 5.–7. 5. sportovně-turistického kurzu v Trnavě. Hned po příjezdu a ubytování se 37 účastníků kurzu rozdělilo na 4 družstva, a tak po celou dobu pobytu
mezi sebou o cenné body bojovali motýli, ploštice, kudlanky a chrousti.
Po ubytování jsme vyrazili s holemi na nordic walking za hranice nejbližšího lesa
i všedních dní. Pobavili jsme se při netradičních hrách a sportech s panem
Miklášem. Po náročné bojové hře v lese nás čekala relaxace v bazénu. První vydařený den jsme zakončili zábavným vědomostním kvízem a všemi dlouho očekávanou diskotékou. Středu nám vyplnil celodenní výlet na Vrzavé skály. Počasí nám
moc nepřálo, a proto se všichni těšili na teplý bylinkový čaj vařený v přírodě. Pro
přípravu čaje byl potřebný kotlík, dále voda a zápalky, které si žáci museli vybojovat. Cestou zpět jsme se kochali nádhernými výhledy, a protože nás dnešní výlet
trochu zmohl, těšili jsme se na bazén a osobní volno. Večer jsme si zazpívali u ohně, opekli špekáčky a vyrazili do lesa na noční hru, kde si žáci otestovali orientační
schopnosti a odvahu. Poslední den dopoledne nás čekal orientační běh. Naučili
jsme se pracovat s buzolou a teoretické poznatky si děti mohly ihned vyzkoušet
v praxi. Odpoledne jsme si ještě stihli zahrát fotbal, v lese pak „Člověče nezlob se“
a sportovně-turistický kurz byl u konce.
Chtěla bych poděkovat všem kolegům za pomoc při přípravě a organizaci kurzu.
Dětem děkuji za jejich bezprostřednost a upřímnost, kterými přispěly k pohodovému průběhu akce.
Cílem kurzu byl pobyt a orientace v přírodě, utužení fyzických schopností, spolupráce ve skupině, rozvoj komunikace se spolužáky a pedagogy, překonávání
překážek a také stmelení kolektivu ve třídě a mezi třídami.
Dagmar Ledabylová
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Ve středu 22. 4. 2015 se na naší škole
uskutečnilo projektové vyučování „Den
Země“. Žáci si zábavnou formou prověřili své znalosti z oblasti ekologie.
Jednotlivé třídy měly za úkol vyrobit
z recyklovatelných materiálů (především
papír, plasty) zvíře do školní „recyklozoo“ a zpracovat plakát ke Dni Země.
Úkoly zvládli všichni bravurně. Na půdě
školy se tak začala objevovat zvířata
různých druhů. Někteří se mohli zaleknout zubatého krokodýla či jedovatého
hada, ale při pohledu na roztomilého
čuníka či mírumilovnou žirafu se hned
rozveselili. Nesmíme také opomenout
veselou chobotnici, chlupatého pavouka, ohroženého bizona a nosorožce
a také samozřejmě otravnou mouchu.
Společně s prezentací plakátů a zvířat se
žáci zúčastnili 2 soutěží. Vědomostní
soutěž je potrápila záludnými otázkami,
jako třeba za jak dlouho se rozloží papír
a při „ekoaktivitách“ museli například
pantomimicky předvést výrobu ptačí
budky nebo opylování rostlin. Někteří se
zapotili při kresbě Moravského krasu či
vysvětlování záludných pojmů.
Za své práce a vědomosti byli žáci
náležitě odměněni. Za výhru můžeme
pogratulovat třídě 7. A, která se umístila
na prvním místě, 9. B obsadila druhé
místo a třídy 6. A a 7.B byly tak úspěšné,
že se rozdělily o krásné třetí místo. Velká
pochvala ale patří všem zúčastněným
žákům, protože předvedli perfektní výkony a k projektu se postavili velmi zodpovědně.
Myslím, že za všechny mohu říct, že se
akce opravdu podařila.
Barbara Kovářová
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Naše škola se zúčastnila soutěže
„Jeden za všechny, všichni za stůl“,
v níž šlo o desítky pingpongových
stolů a pingpongovou show. V konkurenci škol v rámci celého Zlínského
kraje výběrová komise určila jako
vítězné naše video. A tak jsme se 12.
května dočkali zasloužené odměny
– získali jsme zbrusu nový pingpongový stůl a proběhlo dopoledne plné
zábavy se stolním tenisem.
Pingpongové show se mohlo zúčastnit jen 150 žáků, proto byli vybráni zástupci všech tříd. Žáci 1. až 9. ročníku
tak měli možnost vyzkoušet své dovednosti na stanovištích a v disciplínách
souvisejících se stolním tenisem. Všichni
měli možnost zahrát si na třech velikostech stolu, dále na kulatém pingpongovém stole, odvracet míčky proti trenažéru, vyfotit se ve fotokoutku, nakreslit si
obrázek s pingpongovou tématikou,
projít slalomem či překonat překážkovou dráhu. Dráha byla náročná a na ty,
kteří ji dokázali projít až do konce, čekala medaile. Velkou událostí byl příjezd
olympionika v lyžování Martina Vráblíka
a také přítomnost zlínských pingpongových reprezentantů. Martin žákům představil základy Fair play, zahrál si s dětmi
ping pong a rozdal řadu autogramů.
Show splnila svůj účel – vykouzlila
dětem úsměv na tváři a všichni jsme si
užili krásné sportovní dopoledne.
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Asociace Sportu Pro Všechny (ASPV)
Slušovice připravila jednu dubnovou
sobotu pro děti a rodiče pochod na
hrobické „Dubíčko“. Akci doprovázely
úkoly na stanovištích. Účast byla docela veliká. Někteří se vezli i v kočárech.
Jiní běhali a hledali stanoviště.
Soutěžili velcí i malí. Běhalo se, luštilo, zpívalo, tancovalo. Po cestě byly
řešeny hádanky. Poznávaly se jarní květiny, sbírala se pexesa, hrálo se na
skřítky a zvířátka. Během cesty hledaly
děti ve stodole poklad skřítků se zlaťáky. Na konci cesty na ně čekalo překvapení. Hledaly poklad podle mapy. Byla
to velká krabice plná adventních kalendářů. Prostě Vánoce i v dubnu. Dárek

se všem líbil. Pak všechny děti zdobily
stromeček. Na závěr si každý opekl
špekáčky. Domů se některým z Dubíčka
ani nechtělo. Byl to prostě nádherný
den!
Lydie Staroveská

Dagmar Ledabylová
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Ve dnech 29.–31.5. pořádala ASPV
Slušovice každoroční víkend pro ženy a seniorky na velice krásném
místě v rekreačním areálu RS Trnava.
Letos jsme to pojali ve stylu letušek.
Cvičenky si pochvalovaly nejen ubytování a stravu, ale i možnosti jít do sauny,
vířivky a bazénu. Na cvičení se využívala
místnost v jídelně a velký tenisový kurt.
Akce se zúčastnilo 44 žen a jeden muž.
Každoročně s námi jezdí masér Pavel
Zapletal, fyzioterapeutka Soňa Malaníková, kadeřnice Anička Polachová. Nově
jsme získali pedikérku Ivanu Foretovou
a kosmetičku Janu Bednaříkovou. Díky
krásnému počasí využívaly ženy možnosti procházek do trnavského okolí, jiné zase nevynechaly ani jednu cvičební
hodinu. Celý program byl velmi pestrý.
První den se diskutovalo o zdravém životním stylu. Na kytaru nám hrála Jana
Boháčová. Druhý den skupina Rytmus
pro život obohatila večer bubnováním
na bubny, pak si účastníci připravili ze
svých malých dárečků tombolu a večerní
diskotéku. Přes den probíhalo cvičení se
zkušenými lektorkami. Cvičení si každá

zvolila podle své kondičky či nálady.
Nechtěly jsme, aby se cvičenky cítily
zničeně, ale aby se zrelaxovaly a užily si
víkend jen pro sebe. Každá si každoročně odveze spoustu zážitků a také dárek.
Letos to byl pytlík na cvičební úbor.
Všichni jsme se náramně bavili a počasí
bylo úžasné. Za vše patří poděkování
naši hlavní organizátorce paní Lydii
Staroveské a také všem lektorkám –
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Hance Poláškové, Anetě Kupcové, Jiřině
Muchové, Žanetě Krejčí a Daně Červinkové, které vedly cvičební hodiny. Také
Mirku Horákovi náleží dík za dovoz
a odvoz cvičebních pomůcek a reprobeden. Tak nezapomeňte se příští rok přihlásit a vyrazit s námi do Trnavy! Akce se
bude konat 27.–29. 5. 2016.
Květa Henzelýová

Dokončení ze str. 1
Pečivová, a stejně jako ti naši malí i ona
začíná novou životní etapu. Nenastávají
jí však nové pracovní povinnosti jako jim,
naopak od nich bude osvobozena a bude si užívat zaslouženého důchodu.
Děkujeme jí za její milou společnost
a úsměv, který jí nikdy nescházel, a přejeme do dalšího života hlavně zdraví, ať
si může v pohodě užívat všechny radosti
tohoto životního období. Víte, záměrně
jí přeji jenom zdraví, protože jak mi přibývají léta a zkušenosti, čím dál víc si
uvědomuji plný význam a dosah tohoto
slova. A nemám na mysli jen zdraví fyzické, ale i zdravou mysl, zdravý vztah
k sobě, k lidem i přírodě, zkrátka harmonii všech těchto životních faktorů jako
základního předpokladu šťastného a plnohodnotného života. Vidím bohužel
stále víc zdravotních problémů už u malých dětí, také u spolupracovnic, rodičů,
vlastně všude kolem, kam oko dohlédne.
Já sama mám teď za sebou čerstvou
osobní bolestnou zkušenost se ztrátou
zdravotní integrity blízkého člověka,
a díky tomu jsem si velmi ostře uvědomila, jak málo stačí k tomu, aby se mnoha
lidem obrátil život naruby. Vždycky
v tomto čase přeji našim skoroškoláčkům různé věci, které jim mají v nadcházejícím nelehkém životě pomáhat, ale
snad ještě nikdy jsem jim nepřála zdraví,
je tedy nejvyšší čas to napravit. Takže jim
přeji zdravé sebevědomí, sebedůvěru
a sebejistotu, která jim pomůže vyrovnávat se s životními nástrahami. Zdravé
životní postoje, aby se jednou za sebe
nemuseli stydět. Zdravé vztahy, aby se
jim všechno pozitivní vysílání stokrát
vrátilo. A zdraví fyzické, aby se jim vyhýbaly nemoci a úrazy a mohli v plné síle
zvládat všechny životní peripetie a bez
komplikací si užívat jeho nádheru.
Přeji vám všem krásné a zdravé léto.
Jana Tománková
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• JUBILANTI
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DUBEN – ČERVEN

Vladimír Mikl
70 let
ing. Lubomír Freund
80 let
Františka Škabrahová
75 let
Jiřina Máčalíková
75 let
Filomena Marcoňová
80 let
Eliška Vančurová
70 let
Jana Míčková
70 let
Jindřiška Garguláková
80 let
Lidmila Dujková
85 let
Milada Kališová
75 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

VZPOMÍNKA
Dne 30. května uplynulo dvacet smutných let, kdy nás opustil ve věku nedožitých 16 let náš syn Karel Stupka.
S láskou vzpomínají
rodiče a sestra Lenka s rodinou

• NAROZENÍ

Karolína Zbranková
Matěj Cikryt
David Hýsek
Alice Křiváková
David Palko
Julie Štalmachová
Filip Letko
Tomáš Zbranek
Šťastným rodičům blahopřejeme
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!
• ÚMRTÍ

Miroslava Švejstilová
Jaromír Tomšíček
Jarmila Böhmová
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

VZPOMÍNKA
V červenci vzpomeneme čtvrtého
výročí úmrtí naší maminky Vlasty
Štěpánové a našeho tatínka Josefa
Štěpána.
Věnujte jim prosím s námi tichou
vzpomínku.
Vzpomínají syn Josef
a dcera Vlasta s rodinami.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým
za účast při posledním rozloučení
s naším drahým manželem a tatínkem
panem Jaroslavem Petlákem.
Manželka a děti

UPOZORNĚNÍ. 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 na tel. číslo
577 981 376 nebo 577 983 344.
matrikářka
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