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Hejtmanský den ve Slušovicích
odkanalizování obcí v okolí Slušovic,
revitalizace dostihové dráhy a možnosti
vzniku nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež v mikroregionu Slušovicko.
Nejdůležitější z uvedených témat byla
samozřejmě výstavba komunikace R49,
která by měla propojit Zlínský kraj v trase Hulín – Fryšták se slovenskou silniční
sítí a má se stát důležitou dopravní tepnou evropského významu.
Jako velmi aktuální téma byla na programu jednání revitalizace dostihové
dráhy ve Slušovicích. Město Slušovice
má zájem o pravidelné pořádání dostihů s doprovodným programem. Hejtmanem byla přislíbena podpora Zlínského
kraje.
dokončení na str. 3

Ve čtvrtek 28. února 2008 se konal ve Slušovicích hejtmanský den.
Hejtman Zlínského kraje Libor
Lukáš, členové Rady Zlínského kraje
a zástupci Krajského úřadu se setkali se starosty Mikroregionu Slušovicko a následně i s pozvanými
podnikateli slušovického regionu.
Setkání se uskutečnilo v městském
kulturním středisku. Hosté ze Zlínského
kraje byli v úvodu jednání seznámeni
s činností Mikroregionu Slušovicko
a poté se diskuse zaměřila na otázky
týkající se zejména výstavby rychlostní
komunikace R49, údržby silnic ve spádovém území mikroregionu Slušovicko,

Ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2008
• Zastupitelstvo města (ZM) schválilo
rozpočtové změny za rok 2007 v příjmové i výdajové části rozpočtu roku 2007.
• ZM schválilo rozpočet města Slušovice
na rok 2008.
• ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slušovice.

• Zastupitelstvo města schválilo vykoupení pozemku p.č. 593 o vým. 860 m²
v k.ú. Slušovice.
• Zastupitelstvo města schválilo dohodu
s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje na
společný postup při provedení stavby –
Silnice III/4916 ve Slušovicích.
Město Slušovice podá žádost na zahájení stavebního řízení u odboru dopravy
Městského úřadu ve Vizovicích.
• Zastupitelstvo města Slušovice souhla-

sí s vedením cyklistických stezek a cyklotras na území svého katastru tak, jak
jsou navrženy v rámci studie projektu
Budování páteřní cyklostezky Otrokovice
– Vizovice a sítě cyklistických tras ve
zlínském regionu.
• Zastupitelstvo města schválilo zvýšení
členského příspěvku města do rozpočtu
Regionu Zlínsko ze 2 Kč na 7 Kč na obyvatele. Zastupitelstvo města schválilo, že
Město Slušovice nebude přistupovat ja-

ko účastník k řízení o pozemkové úpravě
v k.ú. Chrastěšov.
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zrušení vydaného rozhodnutí SÚ
Slušovice k územnímu řízení pro stavbu
„Úprava a přeložení komunikace k zahrádkářské osadě Manovo“. Projektová
dokumentace bude přepracována a cesta bude posunuta na obecní pozemky.
• Zastupitelstvo města schválilo odstoupení města Slušovice ze Svazu města
a obcí ČR ke dni 30. 6. 2008.
• Zastupitelstvo města schválilo členství
města Slušovice ve Sdružení místních
samospráv a schválilo stanovy Sdružení
místních samospráv.

Pozvánka na dostihový den
Zveme Vás na první letošní dostihy,
které se uskuteční v sobotu 26. dubna 2008 od 13 hodin, v dostihovém
areálu ve Slušovicích.
Pořadatel Město Slušovice

Rozpočet města Slušovice na rok 2008
• PŘÍJMY (v Kč)

• VÝDAJE (v Kč)

Daňové příjmy
- daň z příjmu za město
- správní poplatky
- poplatky ze psů
- místní poplatky z VHP
- svoz komunálního odpadu
- daň z nemovitosti

26 173 000

Nedaňové příjmy
- příjmy z lesního hospodářství
- vodné, stočné
- knihovnictví
- KBTV (poplatky, inzerce)
- bytové hospodářství
- pohřebnictví
- výtěžek z VHP

14 846 000

Kapitálové příjmy
- příjmy z prodeje pozemků

210 000

Přijaté dotace
- sponzorské dary na dětská hřiště
- dotace za výkon státní správy
- neinvestiční dotace od obcí

11 424 000

Příjmy celkem
Zůstatek z roku 2007

52 653 000
11 086 000

PŘÍJMY CELKEM

63 739 000

Finanční poradna Svazu důchodců
INFORMACE
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáváme slevy:
• na pojištění domácností
• na pojištění nemovitostí
• na pojištění zákonné a havarijní u osobních automobilů
• na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

Lesní hospodářství
Kultura
Propagace města
Místní komunikace
Chodníky
Dopravní obslužnost
Vodovody
Kanalizace, ČOV
Školství
Výdaje sportovní haly
Knihovnictví
Kabelová televize, rozhlas
Tisk novin
Městské kulturní středisko
Fotbalový stadion
Dětské hřiště
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Veřejné pohřebiště
Zídka Cirón – protierozní
Komunální služby a územní rozvoj
Svoz komunálního odpadu
Péče o vzhled města
Sociální péče
Požární ochrana
Daň z příjmu za město
Příspěvky organizacím a spolkům
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Splátky půjček
VÝDAJE CELKEM

Pro ostatní klienty finanční poradny sjednáváme slevy:
• na elektrickou energii(roční vyúčtování 4-6%)
• na služby vybraného mobilního operátora,pevné linky a internetu
• na pojištění domácnosti a nemovitostí(slevy 10-20%)
• na zákonné a havarijní pojištění osobních aut(10-20%)
• na dodávky plynu
V případě zájmu okopírujte a vezměte s sebou:
• občanský průkaz,průkaz ZTP, ZTP-P
• vyúčtovaní faktury za elektrickou energii + lístek SIPO
• fakturu vašeho mobilního operátora
• pojistné smlouvy na domácnost, nemovitost
• smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních automobilů
• smlouvy penzijního, úrazového a životního pojištění
• fakturu vaší pevné linky
Bližší informace:
Kancelář Svazu důchodců, Randýskova 1800, Zlín 760 01
Telefon: 577 432 914 nebo 739 446 788
Kontaktní místo:
Městský úřad Vizovice - přízemí „Hotelu - Lidový dům“ kancelář č. 125,
Masarykovo nám. 1007, Úřední hodiny: každý čtvrtek 9.00 – 11.00 !

!!! Neplaťte víc, než je potřeba !!!
2

150 000
120 000
160 000
6 010 000
600 000
150 000
6 300 000
5 620 000
14 500 000
10 000
180 000
1 035 000
120 000
130 000
700 000
200 000
1 960 000
700 000
360 000
250 000
1 766 000
1 700 000
150 000
250 000
5 585 000
1 500 000
975 000
1 400 000
8 890 000
2 268 000
63 739 000

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
v MŠ SLUNÍČKO
pro šk. rok 2008-2009
Ředitelka Mateřské školy Sluníčko
upozorňuje na změnu v organizaci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
Děti mohou být přijaty do mateřské
školy pouze na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jejíž nedílnou součástí je vyjádření pediatra. Formulář žádosti si můžete vyzvednout v budově
MŠ na ulici Rovná v termínu od 14. 4.
do 18. 4. 2008.
Příjem žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání opatřených vyjádřením
dětského lékaře (dříve „zápis do MŠ“)
proběhne dne 29. 4. 2008 v době od 12
do 17 hodin v budově mateřské školy na
ulici Rovná.
Současně se žádostí je nutno předložit
rodný list dítěte.
Jana Tománková
ředitelka MŠ Sluníčko

Z HISTORIE
NAŠEHO
MĚSTA
Z historie Slušovic...
Starými Slušovicemi (stály směrem na
Bílou Hlínu) vedla za starých dob důležitá silnice, tzv. „hradská“ – spojovala
Uhry, Moravu, Slezsko a Polsko a vedla
k Neubuzi, Dešné a Všemině. O ní existuje historická zmínka z roku 1422, kdy
se zde srazila vojska husitů pod vedením
Bočka z Kunštátu, Vizovic a Brumova
s vojsky katolickými pod olomouckým
arcibiskupem Janem Železným, Albertem
ze Šternberka na Lukově a vévodou
Opavským.
Mezi Slušovicemi a Všeminou strhla se
bitva, v níž husité byli poraženi a Boček
sotva utekl na hrad Brumov.
Pravděpodobně při této bitvě a nastalém drancování vzaly Staré Slušovice za
své, jelikož nikde více se již se Starými
Slušovicemi nesetkáváme.
Nové Slušovice byly vystavěny v údolí,
kde stojí dosud. V zemských deskách
z roku 1437 jsou Slušovice zapsány jako
městečko.
Slušovice měly zvláštní privilegia
a práva a požívaly zvláštních výhod:
- směly svobodně pivo vařiti, čepovati i prodávati
- směly volně kořalku páliti i nalévati
- měly právo volného obchodu a svobody řemesel
- byly odjakživa prosty všech robot
(přestože ne vždy bylo toto ustanovení ze strany lukovské vrchnosti dodržováno, a je zaznamenán případ z roku
1832, kdy slušovští sedláci odepřeli konat jetou robotu při odvozu stavebního
materiálu pro panské stavby. Při s vrch-

ností tehdy slušovští prohráli, přes slova
privilegia pána lukovského z roku 1612:
„že poddané naše i potomky jejich na
časy budoucí a věčně z robotních povinností propouštíme a prázdna činíme!“ )
Privilegia, která městečko Slušovice
dostalo, byla příčinou, že se zde dařilo
obchodu, řemeslům a živnostem, a rozmáhal se blahobyt. Zánikem „hradské“
živnosti upadaly, pro výrobky nebylo
najednou odbytu a tím blahobyt skončil.
Obyvatelé byli nuceni věnovat se rolnictví, ale zdejší neúrodná pole k obživě
obyvatel nestačila. A podle určitých
zdrojů svá práva na určitou dobu ztratili
nedlouho po zániku obchodní cesty.
Důvodem bylo, že někdejší majitel
Lukova a též Slušovic Jan Bedřich Minkwitz, hrabě z Minkwitzburků byl zajat
Švédy a odvlečen do Olomouce, kde se
sice mohl volně pohybovat, leč uprchnout přes silně střežené brány nemohl.
Hrabě, procházeje se městem, setkal se
se slušovským mlynářem, který sem přivezl mouku, a žádal ho, aby ho skryl ve
voze a dopomohl mu k útěku. Ten ze
strachu žádost odmítl a odjel (jiná verze
udává, že se hraběti do očí jízlivě vysmál). Později přivezl do Olomouce
mouku mlynář z Vizovic. Nakoupili surové kůže a pod ně se hrabě skryl. Stráž
v bráně dala kůže přeházet, ale na hraběte nepřišla, dostal se tak až na Lukov.
Slušovský mlynář se dozvěděl o osvobození hraběte, a obávaje se trestu
v noci tajně s rodinou utekl. To však

Slušovice od panského hněvu neuchránilo. Hrabě zrušil Slušovicím výsady,
uložil velké berně a robotu. A pro výstrahu dal několik hospodářů pověsit.
Toto bezpráví vzbudilo odpor a nenávist obyvatelstva ke všemu, co bylo
vrchnostenské nebo z jejího počinu.
Z obecních kronik a starého tisku
upravila Jana Kapustová

Dražba nového RD
s pozemky u Zlína
Společnost PROKONZULTA realizuje
veřejnou dražbu nového RD s pozemky
a bazénem v Zádveřicích - Raková,
blízko Zlína a Slušovic.
Celková plocha pozemků je 1.725 m².
Podlahová plocha je cca 175 m².
Dražba se koná v sídle dražebníka dne
11. 4. 2008 v 10 hodin.
Min. nabídka je 2,4 mil. Kč,
odhadnutá cena 3,4 mil. Kč,
min. příhoz je 10 tisíc Kč.
Prohlídka objektu se koná ve dnech
27. 3. a 3. 4. 2008 vždy v 11,30 h.
Sraz zájemců o prohlídku je před OÚ
v Zádveřicích - 15 minut před prohlídkou.

Úplné znění vyhlášky a informace na
www.prokonzulta.cz,
tel/fax.: 543 255 515,
mobil: 777 817 853.

Hejtmanský den ve Slušovicích • Součástí zasedání hejtmanského dne byla i prohlídka Základní školy ve Slušovicích a po
pracovním obědě se přítomní hosté odebrali na prohlídku firmy TNS Servis, a.s. a firmy OXALIS, spol. s .r.o. Návštěva obou firem
byla příjemným zakončením hejtmanského dne ve Slušovicích.

3

MĚSTO SLUŠOVICE
Obecně závazná vyhláška Města Slušovice č. 1/2008,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slušovice
Zastupitelstvo města Slušovice se
na svém zasedání dne 25. února
2008 usnesením č. 101/2008 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 obce Slušovice, včetně nakládání se stavebním
odpadem¹).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír
a lepenka, sklo, plast včetně PET lahví,
kovy, dřevo,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky komunálního
odpadu,
d) směsný odpad.
2) Směsný odpad je zbylý komunální
odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c).
Čl. 3
Shromažďování
tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do
zvláštních sběrných nádob na místech
určených a svozem plastů a PET lahví ve
žlutých plastových pytlích nebo ve sběrném dvoře na ulici Dlouhé za Stadionem,
dále jen ve sběrném dvoře
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny: Padělky 1, Padělky 2, Dlouhá – zdravotní středisko, Rovnice – Rovná,
Družstevní – trafostanice, obchodní centrum Hruška, Na Výpusti – za poštou,
nám. Svobody – obchodní centrum,
Hřbitovní, U Vrby, rozcestí Cirón - Příkrá,
rozcestí Slunečná – Sadová.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny přísl. nápisy:
a) Plasty a PET lahve, barva žlutá

b) Bílé sklo, barva bílá
c) Barevné sklo, barva zelená
d) Směsný odpad, barva černá.
4) Svoz plastů a PET lahví ve žlutých
plastových pytlích je zajištěn jednou
měsíčně z individuálních nebo společných stanovišť pro více uživatelů, kde se
odkládá směsný odpad.
5) Papír a lepenka se shromažďuje ve
sběrném dvoře a čtyřikrát ročně na
zpevněné ploše v areálu Základní školy
ve Slušovicích na ulici Školní 222 do
velkokapacitních kontejnerů. Svoz je vyhlášen na: www.slusovice.cz, na infokanálu kabelové televize, ve vývěsce městského úřadu.
6) Kovy a dřevo se shromažďují ve
sběrném dvoře.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
1) Nebezpečné složky komunálního
odpadu lze odevzdávat třikrát týdně ve
sběrném dvoře.
2) Sběr léků a rtuťových teploměrů
v lékárně.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad,
který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob
(např. koberce, matrace, nábytek, dětské kočárky apod.).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je
zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na www.slusovice.cz, infokanálu
kabelové televize a na vývěsce městského úřadu.
3) Objemný odpad lze odkládat ve
sběrném dvoře.
Čl. 6
Shromažďování
směsného odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do
sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
sběrnými nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) určené ke shromažďování směsného odpadu
4

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 za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou
individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 7
Nakládání
se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či
zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Tato vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. dubna 2008.
Blanka Lisovská Ing. František Pavelka
místostarostka
starosta

¹) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů).

VERŠE MLADÉHO BÁS NÍ KA

Miroslav Tomšů JARO
Konečně nám přišlo jaro,
přišlo to jedno ráno.
Už je tady jaro,
odleť, ty černá vráno.
Všichni se těšíme na ty dny,
kdy rozkvetou všechny stromy.
Po zimě už břízy pučí,
ohromně jim to sluší.
I narcis má své první poupě
a zvířata začínají opouštět doupě,
zpěvní ptáci z teplých krajů se navracejí,
až do podzimu nás společně provázejí.
21. březen – první jarní den
je tady jako krásný sen.

Sv. Jiří – patron skautů
24. dubna slavíme památku sv. Jiří, patrona skautů, je to celosvětový svátek skautského hnutí.
kům jídlo a peníze. Jejich povinností bylo vykonat alespoň jeden dobrý skutek
denně“.
Zakladatel skautingu určil skautům
jako patrona svatého Jiří. Jeho přáním
bylo, aby se na přímluvu sv. Jiří naplnily
skautské oddíly chlapci, kteří se stanou
opravdovými rytíři, aby z nich vyrostli
čestní muži, kteří dokážou stát pevně ve

Ze života sv. Jiří toho moc neznáme.
Narodil se ve 3. století v Kapadocii v římské provincii (dnes území Turecka).
Dětství prožil v křesťanské rodině. Byl
římským vojákem a dosáhl hodnosti
setníka. Za vlády císaře Diokleciána nastalo velké pronásledování křesťanů. Je
jisté, že se Jiří neohroženě přiznal ke
křesťanství, byl mučen a nakonec sťat
pro víru v jednoho Boha. Bylo to asi
v roce 305 v Nikomedii nebo v LyděDiospolis. Život i smrt sv. Jiří musel být
jistě pozoruhodný, protože není světce,
jehož život by byl opředen tolika legendami. Nejznámější legendou je „Legenda
aurea“ od Jakuba Voragine.
První zvěsti o životě a smrti mučedníka Jiřího přinesli do Evropy Křižáci. Oni
sami se utíkali k Jiřímu v prosbách
o ochranu. V roce 1222 vyhlásil Richard
Lví srdce Jiřího svým osobním patronem
a také patronem Anglie. Jiří nebyl ve
středověku uctíván jako mučedník, byl
brán za vzor rytířského chování. Tehdejší
neklidná doba přála vzniku rytířských
řádů. Rytíři byli pro lid zárukou bezpečí.
Předpokladem pro získání rytířské hodnosti byl šlechtický původ, čekatel však
musel předem prokázat statečnost, pevnost v křesťanské víře a bezúhonnost.
Potom mohl při obřadu pasování uslyšet
známou formuli: „Ve jménu Boha, svatého archanděla Michaela a svatého Jiří,
pasuji Tě na rytíře.“ Za provinění proti
rytířské cti byli rytíři obřadně vyloučeni.
Zakladatel skautingu lord Robert
Baden-Powell v knize Scouting for Boys
píše: „Rytířská pravidla chování se podobají našemu skautskému zákonu. Rytíři
si cenili své cti. Nikdy se nedopouštěli
nečestných činů jako jsou lži a krádeže.
Raději by zemřeli, než by se provinili. Byli
vždy připraveni bojovat a položit život za
víru v Boha, krále a svou čest. Ochraňovali
ženy a byli k nim zdvořilí, také děti
a starci v nich nacházeli ochránce. Byli
vždy připraveni pomáhat, dávali chudá-

víře a jsou čistí v myšlenkách, slovech
i skutcích tak, jak velí desátý bod skautského zákona.
Kéž na přímluvu sv. Jiří, patrona skautů, se naplní naše skautské oddíly a děti
vyhrají svůj zápas o čisté mládí a důkladně se připraví na život v dospělosti.
B.L.

Poradna zdravého životního stylu
Vážení zákazníci, dovoluji si vás oslovit s nabídkou činnosti v poradenství zdravého životního stylu,
prevence nemocí a podpory zdraví.
Jako příklad aktivity poradny uvádíme Kurz snižo1. Poradny
vání nadváhy, který v současné době probíhá v MŠ
Poradna zdravého životního stylu, zdravé výživy:
Sluníčko (v bývalé jídelně důchodců). Jedná se o kurs
Jednorázová konzultace
snižování nadváhy pod dohledem zdravotníka.
Dlouhodobá péče pro zájemce o zdravou výživu
Za deset týdnů můžete získat přehled vhodných
Péče o obézní osoby – snižování nadváhy
stravovacích a pohybových znalostí, jak se zbavit
Poradenství pro osoby mající potíže s vyhublostí
přebytečných kilogramů a jak si váhu udržet. Pokud
Poradna odvykání kouření
by někdo z Vás měl zájem se tohoto kurzu zúčastnit,
Pro všechny, kteří chtějí skoncovat se závislostí na
je možno se informovat na výše uvedené kontaktní
tabáku
adrese či telefonu.
2. Screening rizikových faktorů civilizačních
činností:
Somatická měření – výška, váha a výpočet BMI.
Vyšetření „Bodystat“
(stanovení % tuku, svalů, vody v těle a určení metabolických potřeb)
Měření krevního tlaku
Vyhodnocení energetické a biologické hodnoty jídelníčku
Vyhodnocení naměřených údajů a doporučení postupů v návaznosti na zjištěné hodnoty
3. Kurzy zdravého životního stylu:
Skupinový kurz snižování nadváhy doplněný aktivním pohybem
Tématické kurzy pro seniory
KONTAKT: Jan Cimburek, zdravotnický pracovník
Osvědčení Min. zdravotnictví pro sam. výkon činnosti
(bez odborného dohledu)
Mobil: 739 144 270
E-mail: honzacimburek@seznam.cz
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Náplň kurzu:
Deset setkání (vždy jedenkrát týdně)
Každé setkání se skládá – z jedné hodiny přednášky
na dané téma a jedné hodiny tělesné aktivity (silová
chůze/Nordic Walking).
Součástí kurzu je:
• Somatické měření – výška, váha a výpočet BMI
• Vyšetření „Bodystat“ (stanovení % tuku, svalů, vody
v těle a určení metabolických potřeb)
• Měření krevního tlaku
• Měření hladiny cholesterolu a krevního cukru
• Vyhodnocení energetické a biologické hodnoty jídelníčku
• Vyhodnocení naměřených údajů a doporučení postupů v návaznosti na zjištěné hodnoty
Ke každému tématu obdržíte písemné materiály.
Cena kurzu je 2 000 Kč.
Každý platící účastník si odnese jeden pár speciálních hůlek k provádění aktivity.

ODPADY OKOLO NÁS
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání obecně závaznou vyhlášku, jejíž obsah si máte možnost prostudovat. Ráda bych upozornila, že nás všechny tato vyhláška od 1. dubna 2008 zavazuje odkládat složky komunálního
odpadu na místa k tomu určená, tak jak je ve vyhlášce uvedeno. Obec k tomu opravňuje § 17 odst. 2 zákona č.
185/2001Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů a předpisů. Obec tak podle § 17 odst. 3 určí místa, kde
fyzické osoby mohou komunální odpad ukládat, a podle § 17 odst. 4 ukládá také povinnost fyzickým osobám odpad
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému zavedeného obcí, pokud fyzické
osoby samy odpad nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštních předpisech.
S ohledem na vymezení samostatné
působnosti obce v zákoně o obcích,
dává zákon o odpadech obci rozsáhlé
pravomoci. Chtěla bych upozornit, že
obsahem vyhlášky je jen právní povinnost uložena v mezích zákona. Obec
vyhláškou prakticky konkretizuje jen to,
co je dáno zákonem.
Povinnosti stanoví zákon o odpadech
a zákon o obcích, sankce přestupkový
zákon. Upozorňuji, že spalování komunálního odpadu postihuje zákon č.
86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a odkládání mimo místa k tomu určená a tím
zakládání černých skládek, postihuje §
47 odst. 1 písm. h) zákona o přestupcích.
Obce mají možnost zvolit i způsob
platby. Město zvolilo platbu úhradou

podle § 17 odst. 5 zákona, která se jeví
jako nejspravedlivější, protože si každý
z nás určuje četnost svozu podle množství odloženého komunálního odpadu.
Pokud vytřídíme důkladně náš odpad
z domácnosti a odložíme-li separované
složky na místa k tomu určená, máme
možnost za odvoz komunálního odpadu
opravdu ušetřit. Tento systém nás také
vede k důkladnému třídění odpadu.
Při platbě v letošním roce je součástí
dokladu o zaplacení také smlouva.
I přesto, že jsme měli radost z prvního
místa v krajské soutěži O KERAMICKOU
POPELNICI, fotografie nám názorně
ukazují, jak vypadají některá místa určená k odkládání komunálního odpadu.
Do nádob na okraji sídliště Padělky
sice odkládají svůj odpad i obyvatelé

okolních rodinných domů, avšak nedostatečné množství nádob, které si obyvatelé bytových domů zaplatili a nezajistili proti cizím vetřelcům, je neomlouvá.
Naopak na stejném sídlišti jsou domy,
kde mají nádoby a okolí v dokonalém
pořádku.
Někteří obyvatelé rodinných domů Na
Strání se podílejí na zakládání černé
skládky. Také dým valící se z komínů určitých rodinných domků, kde obyvatelé
nevlastní popelnici, je usvědčuje z protizákonného jednání.
Věřím, že dojde k nápravě a každý
si poctivě zaplatíme svou úhradu
a pořídíme vlastní popelnici. Potom
naše prvenství v krajské soutěži bude cennější.
místostarostka

LISTÁRNA ~
Říkávalo se: „Velká hřibů úroda – krutou zimu předvídá.“ 13. března: „O Balbíně už je po zimě“.

Děkujeme, že nepoužíváte trávník mezi chodníkem a vozovkou k parkování aut, že nepoužíváte trávník na veřejném prostranství ke zkrácení své cesty, čímž jej proměňujete v ošklivý,
blátivý chodník, dokonce rozježděný koly, že neodhazujete papíry za ploty zahrad v uličce, která spojuje náměstí se sídlištěm.
Všude jsou odpadkové koše.
Děkujeme těm, kdo neničí stěny čekáren nesmyslnými vzkazy, odpadkové nádoby a veřejná prostranství různými čmáranicemi.
Děkuje všem, kdo krášlí své domy i předzahrádky květinami
a keříky, děkujeme za pěknou květinovou výzdobu náměstí.

Na jaro se těšíme. Začíná úklidem v bytech, v zahrádkách i na
veřejných prostranstvích. V ulicích se objeví kontejnery na všelijaký odpad. Pokusme se všichni, aby prostředí, ve kterém žijeme, těm našim Slušovicím opravdu slušelo. Za tuto snahu
chceme všem, kdo se o to přičiňují, poděkovat.
Děkujeme, že dáváte do kontejnerů ořezané křoviny nebo
dokonce velké větve stromů postřihané a rozřezané, aby zbylo
dosti místa i na další odpady spoluobčanů.
Děkujeme, že „špačky“ a použité obaly z cigaret, žvýkačky,
papíry z cukroví a oplatků, slupky z mandarinek neházíte na
chodníky nebo dokonce jen kolem odpadkových košů, místo
přímo do koše, a že do koše nedáváte odpad z domácností,
když k tomu slouží popelnice.

Doufáme, že tato poděkování si přečtou zvláště žáci zdejší
základní školy.
Srdečně zdraví
VŠÍMAVÍ OBČANÉ SLUŠOVIC
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Něco o sociálně – právní ochraně dětí
Městský úřad Vizovice (tak, jako
každý obecní úřad obce s rozšířenou
působností) vykonává mimo jiné také sociálně – právní ochranu dětí.
Sociálně – právní ochranou dětí (SPOD)
se rozumí zejména ochrana práv dítěte
na příznivý vývoj a jeho řádnou výchovu,
dále ochrana oprávněných zájmů dítěte
včetně jeho jmění a také působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny (§ 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Sociálně – právní ochranu dětí vykonávají orgány SPOD,
kterými jsou obecní úřady, obecní úřady
obcí s rozšířenou působností, krajské
úřady a ministerstvo. SPOD je řazena
mezi bezplatné služby sociální péče.
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
a zákon o rodině jsou pro tuto oblast
činnosti zákony nejvýznamnějšími.
MěÚ Vizovice vykonává SPOD pro celý
správní obvod (tedy i pro město Slušovice
a přilehlé obce). Tuto činnost zabezpečují tři pracovníci sociálního odboru
(1 soc. pracovnice, 1 soc. pracovník a 1
kurátor pro mládež), kteří se zabývají
problematikou dětí, které se ocitly
v obtížné životní situaci buď v souvislosti s poruchami funkce rodiny (např. rozvod) nebo v důsledku výchovného selhání rodiče (např. týrání dítěte) či samotného dítěte (např. party, trestná činnost,
drogy,…).
Sociálně – právní ochranu dětí upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů, který dává pracovníkům vykonávajícím SPOD patřičné kompetence
pro jejich rozsáhlou činnost. Tento zákon mimo jiné dává také všem občanům
právo upozornit na závadné chování
dětí jejich rodiče a upozornit pracovníky
SPOD na to, že rodiče dítěte neplní řádně své rodičovské povinnosti nebo že
dítě má závadné chování. Povinností
pracovníků SPOD je jméno osoby, která
takové oznámení učinila, nezveřejňovat
a nesdělovat osobám na jejichž jednání
bylo upozorněno.
Podle zákona o rodině vykonávají pracovníci orgánu SPOD opatrovnictví dětí
v případech, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů zákonných zástupců a dítěte,
účastní se občanskoprávních sporů, kde
by mohla být dotčena práva dítěte
apod. Rovněž se podílí na všech soudně
realizovaných úpravách rodičovských
práv a povinností.
Pokud se jedná o trestně – právní věci
související s dětmi, a to jak v rovině
trestné činnosti páchané na dětech, tak
trestné činnosti páchané samotnými
dětmi, je činnost orgánů SPOD dále
upravena například trestním řádem,

trestním zákonem, zákonem o soudnictví ve věcech mládeže, přestupkovým
zákonem, atd. V případě trestního stíhání dítěte se sociální kurátor účastní
všech úkonů, které v daném řízení probíhají, je v kontaktu s obviněným a jeho
rodiči a orgánům činným v trestním řízení poskytuje dle zákona potřebné informace pro jejich další rozhodování.
Pracovníci SPOD mají velmi úzký a intenzívní kontakt se soudy všech stupňů,
úzce spolupracují se školami, zdravotnickými zařízeními a jinými státními
i nestátními institucemi, jako jsou dětské
domovy, výchovné ústavy, ale také třeba
i věznice. Za zmínku stojí skutečnost, že
jsou známy případy (naštěstí ojedinělé),
kdy jsou rodinné vztahy natolik narušené, že kurátor pro mládež, který má za
povinnost minimálně jednou za tři měsíce dítě ve výkonu trestu navštívit, je
mnohdy jedinou osobou, která je s takovýmto „mladým vězněm“ v kontaktu,
kdo si s ním dopisuje a kdo ho navštěvuje. Pro ilustraci uvádíme, že ze statistiky
Vězeňské služby vyplývá, že k 31. 12.
2006 bylo ve výkonu trestu odnětí svobody 111 mladistvých (tj. osob mladších
18-ti let).
Velká pozornost ze strany SPOD je
věnována i problematice zanedbávaných, zneužívaných a týraných dětí.
V této souvislosti upozorňujeme, že
trestní zákon, který hovoří také o nepřekažení trestného činu a o neoznámení
trestného činu, ukládá oznamovací povinnost každému, kdo se hodnověrným

způsobem dozví, že byl spáchán skutek
mající charakter trestného činu týrání
svěřené osoby.
Výše uvedené řádky ukazují pouze na
některé z činnosti, které pracovníci SPOD
vykonávají. Život přináší mnohdy spoustu různých situací, se kterými si člověk
neumí vždy poradit a zdárně je vyřešit.
Tímto příspěvkem jsme chtěli připomenout, že jsou tady instituce a lidé, kteří
jsou připraveni s potřebnými spoluobčany jejich, byť mnohdy nepříjemné, situace rozplétat a řešit, kteří jsou ochotni
a schopni poskytnout pomoc či radu,
případně nasměrovat na toho, kdo takovou pomoc poskytnou může.
Osobně nás můžete navštívit na MěÚ
Vizovice (v prostorách hasičské zbrojnice) a nebo kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech. Rádi odpovíme
na Vaše dotazy, případně podáme potřebné informace.
Kontakty na pracovníky SPOD:
Soc. pracovnice
Jana Mičkalová tel. 577 599 158
Soc. pracovník
Bc. Tomáš Jošek tel. 577 599 159
středa MěÚ Slušovice 9-16 (osobně)
tel. 577 158 506, 724 192 852
Kurátor pro děti a mládež
Ing. Vlad. Nedbal tel. 577 599 157
Vladimír Nedbal
kurátor pro děti a mládež
MěÚ Vizovice

K článku pana kurátora Ing. Vladimíra Nedbala bych chtěla dodat několik
poznámek
Ze své praxe místostarostky vím, že někteří jsou někdy velice lhostejní k chování
lidí a k situacím někdy i tragickým. Jako příklad bych uvedla případ silně opilé dívky,
která ležela na ulici Dostihové. Uviděla jsem ji z okna. Kdybych nezakročila, kdo ví,
co by se mohlo stát.
Druhý případ se stal na sídlišti Padělky. Chlapec ležel bez hnutí pod balkónem.
Lidé se dívali z oken, kolem chlapce shluk, všichni jen přihlíželi. Naštěstí šla kolem
moje dcera, lékařka, která mu samozřejmě pomohla. V obou případech šlo o děti
školou povinné, u nichž byla zjištěna otrava alkoholem. Obdobný případ řešila
jednoho nedělního rána PČR, kdy nalezeného opilého krvácejícího mladíka nechala
odvést Službou rychlé pomoci do nemocnice.
Včasný zásah každého z nás může mnohdy zachránit život i budoucnost našich
dětí. Nebojme se nahlásit kurátorovi nebo soc. pracovníkovi to, co nám připadá
v našem okolí podezřelé, nebojme se volat policii nebo záchrannou službu.
Na městském úřadě má od letošního roku každou středu úřední hodiny také
pracovník sociálně právní ochrany dětí Bc. Tomáš Jošek. Jsem ráda, že díky výborné
spolupráci s vedoucí odboru Mgr. Alenou Tomšů, můžete využívat služby:
PONDĚLÍ
paní Dana Jahodová - pro občany v hmotné nouzi 8,00-11,00 • 11,30-16,00
ÚTERÝ
paní Božena Šlahařová - pro zdravotně postižené
7,00-11,00 • 11,30-15,00
STŘEDA
Bc. Tomáš Jošek - právní ochrana dětí
9,00-11,30 • 12,00-16,00
místostarostka
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SOLOTOUR, s.r.o.
Dlouhá 4309, Zlín

Last minute – denní obnova
Naše heslo:
„Pěšky, autem, busem a možná i letecky
do celého světa“.
Cestovní agentura založená v roce 1994
Nabízím Vám možnost individuálního
objednávání Vaší dovolené v tuzemsku
i zahraničí v pohodlí Vašeho domova
nebo v pohodlí soukromé návštěvy
u mě doma ve Slušovicích, Na Hrázi 401
(naproti řadovým domům u dostihové
dráhy) a to v hodině, kterou si určíte
sami, včetně sobot a nedělí.
Máte na výběr z cca 30 CK pojištěných
proti krachu – Firotour, Hungariatour,
Vsacantour, VTT, Eximtour, Valaška
Kovotour.
Neváhejte, přijďte, telefonujte nebo
pište: 577 210 088, 608 210 088
solotour@solotour.cz
Na setkání s Vámi se těší Marie Solanská

Můj milej masopust, jen ty mě neopusť…
Masopust je veselá tradice, kterou zachovávají v Neubuzi jak děti, tak dospělí.
Zahájení je závislé na datu Velikonoc.
Nejdříve bylo nutno ve výtvarném kroužku vyrobit kašírované masky, klobouky
zdobené papírovými květy, připravit medvěda, smrtku, kobylu, ženicha či nevěstu,
naučit se pár písniček a básníček. Pak už nám nic nebránilo k zahájení masopustního
dne.
Děti obešly celou dědinu za doprovodu houslí a chřestítek, zvonků a bubínků.. Také
jsme navštívili firmu Greinner ve Slušovicích, kde je zaměstnáno mnoho rodičů. Bylo
to takové malé poděkování firmě a panu řediteli ing. Bendovi za sponzorování naší
školy.
Na masopustní veselí se těšíme i napřesrok.
LS

Zveme vás
do nově otevřené prodejny

BYTOVÝ TEXTIL
A KOBERCE
na náměstí ve Slušovicích
(vedle městské knihovny)
PO-PÁ • 8-12 13-17 h
SO • 8-11 h
Nabízíme:
velký výběr metráže
záclony, voály
koberce
povlečení (krep, bavlna)
prostěradla (froté, žerzej)
povlečení do dětských postýlek
povlaky na polštáře
studio zdravého spaní
(peřiny, matrace)
***
PŘIJMEME PRODAVAČKU
s příjemným vystupováním
na zkrácený úvazek (odpoledne).

Literární soutěž „Sedmikvítek“
Je celorepublikovou soutěží otevřenou všem dětem, kterým v těle dřímá tvůrčí
duch. Mohou se účastnit děti ve věku do 18 let. V roce 2007 byl vyhlášen třetí ročník
Literární části Sedmikvítku, který se těšil velké účasti dětí z celé republiky. Dětští tvůrci soutěžili ve čtyřech oblastech - próza, poezie, komiks a školní časopis. Porotu
tvořily známé literární osobnosti - Stanislav Rudolf (spisovatel), Vlastislav Toman (spisovatel) a Vladimíra Gebhartová (literární teoretička).
Vybraná díla dětských autorů byla porotou vybrána a vytištěna v brožuře
„Almanach“.
Mezi nejzdařilejší příspěvky vybrala porota i práce dvou našich páťáků. Jsou to
Jakub Hynčica s básničkou „Návštěva v zoo“ a Eva Vyvlečková s pohádkou „Zvířátka
na vandru“.
H. Červenková
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Jaký byl rok 2007 v Útulku pro zvířata v nouzi Zlín – Vršava
Jako každoročně, tak i v roce 2007
praskal útulek ve švech. Zařízením prošlo
celkem 588 psů, včetně 88 štěňátek. Do
pěstounské péče si lidé převzali 259 pejsků a k majitelům se jich vrátilo 230.
U koček byla situace od letních měsíců
téměř neúnosná, když na kapacitu 40
míst jsme jich zde např. v srpnu měli 61,
většinou koťat. Celkem prošlo útulkem
364 koček a vydáno bylo 235. Vykastrováno bylo 64 koček, což se může zdát
málo, ale znalec ví, že ke kastraci lze přistoupit až kolem 7 měsíců věku kotěte.
Lidé ale měli převážně zájem o malá koťátka, nejlépe do dvou měsíců věku.
Zazimovali jsme kolem 20 ježků a přechodně byla během roku umístěna v útulku různá hendikepovaná malá i větší zvířata a ptáci všeho druhu, včetně dravců.
Propagaci zvířat jsme věnovali velkou
pozornost ve všech dostupných médiích.
Pravidelně měsíčně natáčela život v útulku regionální TV a v každém pořadu byla
uvedena nabídka psíků, v Rádiu Zlín byly
každý měsíc na programu hodinové relace se zajímavostmi z útulku.
V září se ozvala také ČT a natáčela pořad „Chcete mě“. Dlužno poznamenat, že
uvedení tohoto pořadu mělo velký ohlas,
o předváděné psíky byl velký zájem ze
všech koutů republiky.
Máme své pěkné webové stránky, které
mají značnou sledovanost, a tím je podporován zájem o odběr psů do pěstounské péče. Zlínské deníky se také zajímaly
o dění v útulku a výjimečné případy byly
uváděny současně v novinách s celostátní
působností.
Velmi často navštěvují útulek malé děti
ze škol a s velkým zájmem sledují výklad
o útulku, spojený obvykle s informacemi
o správném zacházení se zvířaty. Obvykle
bývá jejich návštěva spojená s přinášením
různých pamlsků pro pejsky, což dokazuje, že správně chápou opuštěnost těchto
zvířat a mají snahu jim život v útulku vylepšit. Nelze opomenout konání již II.
ročníku „ Setkání útulkových psíků a jejich
páníčků“.
První ročník byl zřejmě tak zdařilý, že se
lidé sami domáhali pokračování, a přihlašovali se už dlouho před akcí. Ta měla
velkou podporu i ze strany sponzorů,
takže nejen vítězové, ale každý účastník
tohoto setkání odcházel s diplomem
a nějakým věcným dárkem.
V loňském roce jsme také zkusili už
v jiných útulcích probíhající akci „virtuální
adopce psa“. Jde v podstatě o finanční
podporu v nadstandardní léčbě psů postižených různými chorobami, které je sice
neodsuzují k úhynu, ale jsou jistou zátěží
v jejich běžném životě a lze jim těmito
léky nebo operativními zákroky ulehčit.
Zájem lidí byl překvapivě velký a ještě
stále trvá, a tak jsme mohli pomoci osmi

postiženým psíkům. Někteří z nich, ozdravění, se už dostali i do nových domovů.
Moc za ně děkujeme všem, kteří se na
této opravdu bohulibé pomoci podílejí.
Ke konci roku kolem svátečních dnů
byla návštěvnost útulku ohromná a lidé
se různými způsoby snažili projevit svůj
vztah k opuštěným zvířatům. Nosili jim
krmení, pamlsky, pomůcky, zateplovací
materiály a někteří i finanční příspěvky ke
zkvalitnění jejich života.
Poprvé se zaktivizovali v tomto smyslu i
studenti UTB a k zajištění materiální i finanční podpory útulku uspořádali akci
„Cvičme v rytmu... tentokrát pro hafany“.
Úspěšnost této nové akce byla završena
příspěvky materiálními i finančními a lze
jen s povděkem kvitovat, že i mladí lidé
mají takový zájem udělat něco konkrétního pro útulková zvířata.
Všem příznivcům útulku, a do toho je
nutno zahrnout i firmy, které se sponzorsky finančně podílely na výpomoci obyvatelům útulku, chceme touto cestou moc
poděkovat a ujistit je, že jejich podíl na
zlepšení života zvířat je významný.
Za provozovatele útulku
Danuše Šmigurová

POZNÁMKA REDAKCE:
V roce 2007 měli i občané Slušovic
možnost pomáhat zvířatům v útulku, především dekami, ručníky, piškoty, vodítky
apod. Sbírku vyhlásila Městská knihovna
ve Slušovicích, tato je prozatím časově
neomezená, protože pejsci a kočky v útulku tyto věci potřebují stále. Pokud tedy
máte zájem pomáhat, můžete při jarním
úklidu protřídit šatník a nepotřebné deky,
ručníky, svetry a podobné textilie přinést
do městské knihovny. Pokud máte i nepotřebná vodítka, obojky, náhubky apod.,
v útulku budou tyto věci kvitovat s povděkem.
Zvířátka jsou ráda i za piškoty a různá
další přilepšení ve formě pamlsků.
Všem lidem, kteří přišli pejsky a kočičky
obdarovat a přinesli textilie nebo různé
další potřebné věci a dobrůtky, děkuji
nejen já, ale především provozovatelé
Útulku pro zvířata v nouzi na Vršavě.
Jana Kapustová,
Městská knihovna ve Slušovicích
V letošním roce se provozní doba
útulku změnila. Je otevřeno denně
kromě pondělí od 14 do 17 hodin.

Zápis v Neubuzi / Pohled žáčka prvňáčka
Jdu do neubuzské školy. Mám být prvňáčkem, teda pokud mě ovšem přijmou. Přišel
jsem do školy a sedl si do lavice. Rozhlédnu se a vidím kolem sebe vše pohádkové.
Zatím se mi tu líbí, ale mám trochu strach. I ostatní budoucí prvňáčci jsou napjatí a
rozpačití. Je nás tu osm.
Nejstarší žáci školy si v přestrojení za pohádkové bytosti s námi stavěli hrady. Potom
nám mladší žáci školy předvedli krátké divadlo a hezky zahráli na flétničku.Taky to
někdy budu umět. Za chvíli přišla řada na nás, protože my jsme měli říct nějakou básničku.Bál jsem se, ale kolena se mi netřepala, šel jsem první. Dořekl jsem a lidé mi
zatleskali. První potlesk ve škole!To jsem si oddychl. Ostatní řekli básničku také a pohádkové bytosti nás za odměnu provedly po škole. Pak jsme měli nakreslit svou rodinu
nebo nás. Paní učitelka mě vyzkoušela z poznávání věcí. Byl jsem dobrý a za odměnu
jsem šel do dolní třídy plnit sportovní úkoly. Bylo to: sklouznout se po skluzavce, prolézt tunelem, skákat na trampolíně, postavit komín, hodit míčky do panáka , poskládat
puzzle a čmeláka.Vše jsem splnil a dostal jsem za to ocenění a razítka. Den se mi líbil
a už jsem se nebál. Domů jsem si odnesl plno dárků a také dobrý pocit, že budu prvňáčkem a půjdu do této pěkné školy.
Pěkně se mi usínalo!!!
Kuba Hynčica
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Společenská
kronika

O štěstí...
(Adalbert Ludvwig Balling)
Šťastný je, kdo přeje jiným vše dobré,
ačkoli mu oni často přejí velmi mnoho
zlého.

• Jubilantii
Duben 2008
Marie Kašíková
80 let
Jaroslav Rek
85 let
Přejeme hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody!

Šťastný je, kdo smýšlí o ostatních
dobře přes mnohá denodenní zklamání
a nedorozumění.

• Narození
Filip Kužílek
Michaela Šeflová

Šťastný je, kdo se nerozčiluje proto,
že jeho bližní jsou z jiného těsta než on,
ale bere každého jaký je.

Narozeným dětem
i jejich rodičům blahopřejeme!

Šťastný je, kdo sní krásné sny a přece
není rozmrzelý, když se mu nesplní.

• Úmrtí
František Trefil
Upřímnou soustrast pozůstalým.

Šťastný je, kdo věří, že nikdy v životě
není příliš pozdě na nový začátek.

matrikářka

Dětský bazárek
Kdy? 18. – 20. 4. 2008 Kde? Městské kulturní středisko ve Slušovicích Co? Dětské oblečení na jaro a léto, boty, hračky, odrážedla, kola,…
Pátek 18. 4. od 14 do18 hodin příjem • Sobota 19. 4. od 9 do 17 hodin prodej • Neděle 20. 4. od 15 do18 hodin vyúčtování, výdej neprodaných věcí
Nevyzvednuté věci budou věnovány charitě. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Bližší informace na tel.: 728 193 735
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