
V sobotu 28. září jsme pro děti připra-
vili již tradiční rozloučení s prázdninami. 
Na sokolské zahradě je čekal opět kolo-
toč, skákací hrad, lukostřelba, šermířská 
pohádka, jízda na koních či malování na 
obličej. O dobrou náladu se postarala 
hudební skupina Žízeň a celá akce byla 
zakončena večerním ohňostrojem.
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Vážení spoluobčané,

máme za sebou prázdninové odde-
chové období, které kromě tradičního 
letního uvolnění přineslo i několik týd-
nů odpočinku od těžkého období pro-
vázeného mnoha vážně nemocnými, 
zvýšeným počtem těch, kteří opustili 
tento náš svět, a z této situace vyplý-
vajících velmi četných a časově dlou-
hých omezujících nařízení. Není snad-
né hledat slova, která by nám pomoh-
la k většímu porozumění, pochopení 
nebo vyjasnění pro nečekanou situaci 
zdravotních komplikací v tak velkém 
rozsahu. V takových komplikacemi 
provázených časech se otvírá prostor 
pro zamyšlení nad našimi životy, jejich 
smyslem a možnou budoucností. 
Výsledkem by mohlo být přemýšlení 
nad tím, co je pro nás podstatné, dů-
ležité a nejvíce pravdivé. Jedno české 
přísloví říká „vodu nelze utopiti, vítr 
udusiti, oheň upáliti a v pravdě nelze 
zahynouti“. Téměř celý rok je nám to 
také připomínáno výzvou „Pravda ví-
tězí“ z prezidentské vlajky na střeše 
Pražského hradu. Až to zní neuvěřitel-
ně, že taková prezidentská vlajka je 
jeden z našich státních symbolů. Může 
to být pro nás opravdová a důležitá 
výzva k zamyšlení, která jde nad naše 
problémy a přesahuje naše životy. 
A logicky se nabízí otázka. Jaká nebo 
co je vlastně pravda. Z vlastní zkuše-
nosti vím, že se kolem nás podněty 
k poznání pravdy neustále objevují. Je 
těžké ji ale vyhledat, protože jsme 
neustále a stále více vyrušováni pod-
něty, nabídkami a možnostmi dnešní-
ho světa, které nám brání ji poznat 
nebo ji nechat ovlivňovat naše konání. 

Petr Hradecký, starosta

Foto Václav Bednařík
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 8. a 9. října 
2021. Chceme Vám připomenout, že už při předešlých volbách v loňském 
roce došlo ke změně volebních místností. Tuto změnu necháváme zachová-
nu, abychom téměř každoročně nemuseli uzavírat mateřskou školu.

Místem konání voleb v okrsku č. 1 
je volební místnost ve vestibulu sokolovny, nám. Svobody 34
pro voliče bydlící 
náměstí Svobody, ul. Osvoboditelů, U Vrby, Krátká, Příkrá, npor. Romanova, 

Cirón, Školní, Valašská, Slunečná, Sadová, Hřbitovní, U Vodojemu, M. J. Sousedíka, 
Na Stráni, Na Výpusti (vč.č.209), Paseky č. 242 a č. ev. 42

tj. pro všechny voliče bydlící východně od řeky Dřevnice.

Místem konání voleb v okrsku č. 2 
je volební místnost v zasedací místnosti hasičské zbrojnice, Dlouhá 144 
pro voliče bydlící 
č.p. 83, ul. Dlouhá (vč. č. 23, 119, 144, 238, 258), Padělky, Na Vyhlídce, 

Vítězství, Zahradní, Pod Sadem, Rovná, Nová, Na Hrázi, Družstevní, Dostihová, 
Pod Veselou a č.p. 520.

tj. pro všechny voliče bydlící západně od řeky Dřevnice.

V těchto dnech město Slušovice zahájilo dvě nejdůležitější a finančně největší sta-
vební akce za poslední roky. 

Na ulici Dostihové začala stavba Komunitního domu pro seniory, kterou realizu-
je firma Pozemní stavitelství Zlín, a.s. za cenu 22 milionů Kč bez DPH. Stavba by 
měla být dokončena v měsíci září příštího roku. Na tuto stavbu má město Slušovice 
schválenu dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 7,8 milionů Kč. Bude po-
staveno 13 menších bytů pro obyvatele starší 60 let. V domě bude společenská 
místnost, která umožní setkávání obyvatel domu a v budově bude instalován výtah. 

Druhá investiční akce, která byla zahájena, je rekonstrukce náměstí. Její realizaci 
zajistí firma SKANSKA, a.s. Praha za cenu 27 milionů Kč bez DPH. Stavba by měla být 
ukončena v červnu příštího roku. Bude prováděna ve třech etapách. První a nejnároč-
nější etapa bude rekonstrukce a směrová úprava silničního průtahu náměstí. 
Následovat bude rekonstrukce ploch za kostelem a vedle kostela a poslední etapou 
bude rekonstrukce ploch před kostelem. Komplikace, které tato stavba přinese auto-
mobilové dopravě i chodcům, budou výrazně větší, než při realizaci rekonstrukcí vo-
dovodů a kanalizací, které byly na náměstí prováděny v posledních dvanácti měsících. 
Všichni můžeme přispět k co nejméně problémovému průběhu této náročné stavby 
tím, že budeme respektovat dopravní značení a pokyny stavební firmy při pohybu na 
náměstí. Jménem vedení města děkuji všem, kteří nám svým přístupem pomohou při 
této stavbě.

Na závěr bych Vám rád sdělil, že jsme měli jiné a hlavně vhodnější časové předsta-
vy o zahájení těchto dvou velkých staveb. Ale z důvodu omezení, která přineslo po-
slední období, došlo k časovému zdržení jejich přípravy.

Petr Hradecký, starosta 

Ve stručnosti Vás chceme sezná-
mit s tím, co již máme za sebou a co 
se v nejbližší době plánuje:

- na náměstí Svobody byly dokončeny 
výměny sítí v naší správě (vodovod a ka-
nalizace)

- v ulici Školní byly vyměněny na vodo-
vodním řadu sekční ventily a proběhlo 
úspěšné zokruhování vodovodu v ulici 
Slunečná a U Vodojemu a dále se vymě-
nila část vodovodního řadu v ulici 
Na Stráni.

- během prázdnin proběhly sportovní 
a kulturní akce nejen pro děti

- Kinematograf bratří Čadíků nabídl 
zajímavé filmy

- v areálu ZŠ Slušovice probíhal pří-
městský sportovní kemp pro děti 

- uskutečnil se společný trénink dětí se 
zlínskými hokejisty

- navštívil nás Josef Zimovčák s projek-
tem „Na kole dětem“ 

- byli jsme podpořit skauty na jejich 
tábořišti v Novém Hrozenkově

- sokolská zahrada se poslední srpno-
vou sobotu již tradičně loučila s prázdni-
nami

- v nové sokolovně proběhla beseda 
s bylinkářkou

- v ulici Slunečná byly na dětském hřiš-
ti obměněny herní prvky

- velkou změnou prošel i slušovický 
skatepark, který obohatily nové rampy

- byly nově vybudované odstavné plo-
chy a spojovací chodníky u multifunkční-
ho hřiště v areálu ZŠ

- město Slušovice zakoupilo novou vý-
konnější sekačku na údržbu trávníku 
na fotbalovém stadionu

- z důvodu neustále se zvyšujícího pro-
vozu na komunikaci ze Slušovic k rakov-

skému kříži lipovou alejí byla do míst 
u vysílače umístěna cyklo-friendly závora. 
Jedná se o překážku, která zabrání moto-
rovým vozidlům v průjezdu, ale pěší či 
cyklisty omezovat nebude.

- kromě již popsaných dvou největších 
investičních projektů (rekonstrukce ná-
městí a výstavba komunitního domu pro 
seniory) se připravuje zasíťování lokality 
pro bydlení BI 64, a to v první etapě zo-
kruhováním vodovodu ulic Na Vy-hlídce 
a Vítězství.

- na budově čp. 160 na nám. Svobody 
(bývalá knihovna) byly provedeny práce 

na podřezání zdiva kvůli vzlínající vlhkosti 
a nyní se připravuje projekt na celkovou 
rekonstrukci.

V současné době připravujeme multi-
funkční hřiště na zimní bruslařskou se-
zónu. Jan Fenyk, místostarosta
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Nabízíme Vám zasílání aktuálních 
zpráv z města na Váš e-mail. Pokud 
chcete využít tuto službu, sdělte nám to 
na e-mail: mesto@slusovice.cz.

29. června vyhlásilo vedení města 
Slušovice finanční sbírku pro obec 
Hrušky, která byla postižena v červnu 
přírodní katastrofou. Fyzické a práv-
nické osoby přispěly celkovou část-
kou 223 650 Kč. 

Vybrané finanční prostředky byly  
31. 8. 2021 zaslány městem na účet, 
který zřídilo pro obec Hrušky Sdružení 
místních samospráv ve spolupráci s Čes-
kou spořitelnou.

Město Slušovice má v nabídce pro 
občany Slušovic možnost výpůjčky kom-
postérů o objemu 1 000 litrů na dobu 
5ti let. Pokud jste dosud této nabídky 
nevyužili, máte ještě možnost si na mat-
rice v přízemí MěÚ vyzvednout smlouvu 
a dostanete zde pokyny, jak dále postu-
povat. 

V září tohoto roku dochází ve Slu-
šovické farnosti ke změně. 

Odchází pan farář Josef Kuchař, kte-
rému bychom i tímto způsobem chtěli 
poděkovat za dva roky služby u nás. 
Přejeme mu všechno dobré a hodně 
zdraví. Nadále bude působit jen v Trnavě.

Zároveň bychom rádi přivítali pana 
faráře Lukáše Jambora. Ten k nám 
přichází z farnosti Holešov, kde byl za-
psán při svých studiích v Římě. I jemu 
přejeme vše dobré, Boží požehnání, 
hodně sil v novém působišti a ať se mu 
u nás líbí. 

O prázdninách došlo také k částečné 
rekonstrukci fary, byly vyměněny dveře, 
okna i část podlah. V rekonstrukci se 
pak bude pokračovat na podzim. 

Farníci

Jsou to již čtyři roky, co organizace 
DOMINO cz, o.p.s. provozuje ve spolu-
práci s městem Slušovice jesličky 
ve Slušovicích. 

Co jsme během léta všechno zažili? 
Začátkem června jsme oslavili s dětmi 
Den dětí točenou vanilkovou zmrzlinou 
z místní cukrárny. Počasí nám přálo, tak 
jsme pak mohli zajít na nedaleké hřiště, 
které velmi často využíváme. Před 
prázdninami jsme uspořádali zahradní 
slavnost na faře pro děti, rodiče a jejich 
přátele. Děti se mohly vyřádit na skáka-
cím hradě, zajezdit na odrážedlech, 
zabrouzdat si nožkami v bazénku a vy-
tvořit velké bubliny. Velkým a radost-
ným překvapením byl pro děti maxipes 
Fík. Kostým si oblékl jeden z odvážných 
tatínků, kterému tímto ještě jednou 
velmi děkujeme a také ostatním rodi-
čům, kteří nám pomohli s organizací 
této oblíbené letní akce. Během prázd-
nin nás navštívila také zkušená paní 
včelařka, která se stará i o včelky v zoo. 
Přivezla nám včelí úl, který jsme mohli 
pozorovat. Na konci prázdnin do jesli-
ček přijeli profesionální hasiči velkým 
hasičským autem. To jsme si mohli 

prohlédnout pěkně z blízka a také děti 
mohly nahlédnout a usednout dovnitř 
vozu. Auto se předvedlo v plné parádě, 
sirény houkaly, světla svítila a děti si 
mohly také vyzkoušet hasičskou přilbu, 
velké kleště a sílu větru z ventilátoru.

Než nám děti odešly do školky, stihli 
jsme se ještě společně vyfotit na pa-
mátku. Věříme, že děti, které půjdou 
do školky, jsou velmi dobře připraveny. 
Většina dětí z jesliček bude navštěvovat 
i stejnou školku, a tím je pro ně tato 
nová změna jednodušší. Moc jim přeje-
me, ať se jim tam všem líbí a mají 
spoustu nových kamarádů a zážitků.

Během babího léta si uděláme tábo-
ráček na sokolské zahradě. Děti si při-
nesou lampiony nebo světýlka a po se-
tmění si projdeme cestičku za světýlky, 
kde budou ukryty jednoduché úkoly 
a taky… poklad. Podzim je ideální čas 
na tvoření z listů a různých přírodnin. 
Sesbíráme s dětmi všechno, co se nám 
bude líbit a s rodiči pak společně uspo-
řádáme tvořivé odpoledne. Na předvá-
noční čas si tradičně přivoláme Mikuláše 
s andělem. V jeslích nejsou žádné zlo-
bivé děti, a tak čerti mají jasný zákaz 
vstupu do jesliček, aby se děti nebály 
a mohly si tento čas užít v radosti. 
Těšíme se, že tento čas prožijeme v pří-
jemné rodinné atmosféře.

Pokud rodiče ještě váháte, zda vaše 
dítě dát k nám do jeslí, budeme moc 
rádi, když se pro nás rozhodnete. Volná 
místa ještě máme. Jaké výhody u nás 
budete mít? Otevírací doba od 6:30 
do 16:30 hod, malý kolektiv, rodinný 
přístup, příjemná atmosféra, bezpečné 
prostředí, nepřerušený provoz i během 
prázdnin. Těšíme se na Vás. 

Jana Henešová
vedoucí mikrojeslí Slušovice
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Nebudu psát, v čem je letošní rok jiný nebo těžší. Prostě je takový, jaký je. 
Vím, že pro Vás není právě jednoduché si knihy vybírat v respirátoru, to my 
také dobře víme. Ale pojďme obrátit list. 

Dopoledne pro maminky s dětmi 
sice ještě neprobíhají, ale právě pro Vás 
máme v knihovně nově knihy z edice 
Kouzelné čtení. Rodiče s malými dětmi 
většinou vědí, co to je. Pro Vás ostatní, 
kdo jste o nich třeba ještě neslyšeli, je to 
unikátní výukový systém, který dětem 
přináší spoustu informací a zábavy. Stačí 
lehce se dotknout elektronickou tužkou 
obrázku nebo textu a ozve se příslušná 
informace, zvuk nebo hudba.

K zapůjčení domů máme jednu Albi 
tužku. Druhá je k dispozici v knihovně 
k prozkoušení, jak to celé funguje. Tužka 
se půjčuje na zkrácenou dobu 1 týdne.

Na jeden průkaz lze zapůjčit max. 2 
knihy z edice Kouzelné čtení.

V oddělení pro děti si můžete vybrat 
ze 42 knih této edice + dalších 11 knih 
máme zapůjčených od Krajské knihovny 
Františka Bartoše ve Zlíně.

Edice nabízí tituly populárně naučné, 
říkanky či pohádky. O jejich dostupnosti 
se můžete informovat v on-line katalogu 
knihovny, kde je možné si je také rezer-
vovat v případě, že jste čtenář naší 
knihovny (do vyhledávacího pole napište 
"mluvící interaktivní knihy").

Knihy jsou určeny pro děti od 2-12 let 
a fungují pouze s elektronickou Albi 
tužkou.

K dispozici máme i 132 nových au-
dioknih (na jeden rok zapůjčeno 
Krajskou knihovnou Fr. Bartoše ve Zlíně). 
Najdete tam jak audioknihy pro dospělé, 
tak pohádky a příběhy pro děti.

Každým rokem do fondu pořídíme 
přibližně 1.000 nových knih, takže je 
zcela jistě z čeho vybírat.

Anketa ohledně služeb knihovny byla 
prodloužena do konce září. Děkujeme 
všem, kteří nám ji vyplnili buď osobně 
v knihovně nebo on-line. A také děkuje-
me za krásné reakce, které nás moc těší. 
Vašimi případnými podněty se budeme 
zabývat.

Nově byly krásně a přehledně označe-
ny díly na knihách, takže budete hned 
vědět, jak jdou knihy po sobě.

V knihovně objevíte také nové sovu 
(sova je nejen v logu městské knihovny, 
ale už nějakou dobu sedí také krásná 
vyřezávaná před vstupem do knihovny). 
Je to dílo řezbáře Martina Bořuty.

Stále nabízíme službu balení knih 
a sešitů. Za profesionální balení knihy 

Vážení občané, 
nastává nám topná sezóna, pokud 

pro někoho již nezačala. Připomeňme 
si tedy alespoň v krátkosti něco z té-
to oblasti požární prevence.

Pro většinu majitelů, uživatelů nemo-
vitostí je to běžné, týká se to požární 
ochrany a pravidelné péče o provozova-
né spalinové cesty tepelných spotřebičů, 
výrobků nebo jiných konstrukcí (dále jen 
„tepelné spotřebiče“). A co je to ta spa-
linová cesta? Spalinová cesta je dutina 
sloužící k odvodu spalin do volného 
ovzduší. Pozor, součástí spalinové cesty 
je jak komín, tak i kouřovod.

Pokud v nějakém tepelném spotřebiči 
spalujete palivo, a tedy se užívá odvod 
spalin, musí se zejména kvůli bezpeč-
nosti osob člověk (majitel, uživatel) 
o spalinovou cestu dostatečně starat. 
Jak? Můžete svépomocí čištěním, ob-
hlídkami stavu konstrukcí okolo spalino-
vé cesty a pokud máte možnost nahléd-
nout do vnitřních prostor spalinové ces-
ty, tak i tam. Sledujte, zda není komín 
zadehtovaný, zda není někde nějaká 
neobvyklá prasklina konstrukcí kolem 
spalinové cesty, zda nejsou hořlavé kon-
strukce v blízkosti komína ohořelé, zda 
není neobvykle špatný tah komína, zda 

je vnitřní prostor odvodů spalin čistý, 
bez usazenin. To vše samozřejmě záleží 
na tom, kam až se dostanete. Dále si 
nechte od odborníka provést pravidelné 
čištění, kontrolu nebo za určitých pod-
mínek vstupní revizi. 

A kdy už musíte volat odborníka? 
Prvním krůčkem je zjištění výkonu topi-
dla, jaké palivo se používá a jak často 
topidlo využíváte. Existuje na to jedno-
duchá tabulka, která je uvedena ve vy-
hlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontro-
le a revizi spalinové cesty. Pozor, revize 
je nutná pouze za určitých vyjmenova-

ných situací popsaných v § 3 uvedené 
vyhlášky. Když si do internetového vy-
hledávače zadáte „34/2016“, najdete 
vyhlášku bez problémů.

Zjednodušeně – pokud se stavebně 
nic nemění, neproběhla žádná změna 
spotřebiče, nedošlo k nějakému staveb-
nímu narušení, neproběhl požár, nemění 
se výkon, nemění se druh paliva a revize 
už jednou byla, další revizi není potřeba 
provádět. Týkají se vás ale pravidelné 
kontroly spalinové cesty, případné čiště-
ní. V této vyhlášce č. 34/2016 Sb., jsou 
i další informace, o lhůtách nebo co má 
obsahovat výsledný dokument od od-
borníka, který vám spalinovou cestu 
prohlédne a za jehož službu platíte. 
Pokud si najímáte odborníka z oblasti 
„kominictví“ nebo „revizního technika“, 
hledejte, jako když si kupujete jinou 
službu, za kterou platíte, tj. dle poznat-
ků a referencí ty pečlivější. 

Děkuji za přečtení, příště něco z ob-
lasti ochrany obyvatelstva. 

Ing. Jakub Cikryt, SDH Slušovice

Zdroje: Zákon č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontro-
le a revizi spalinové cesty

do formátu A5 včetně zaplatíte 8 Kč, 
do formátu A4 10 Kč. Větší než A4 nebo 
atyp přijde na 15 Kč. V loňském roce 
i letos této nabídky využilo hodně rodi-
čů.

Od 4.–8. 10. bude v rámci Týdne 
knihoven možnost přihlásit se 
do knihovny na jeden rok zdarma. 
Platí pro nové čtenáře nebo pro ty, kdo 
zde již déle než dva roky nebyli a mají 
vyrovnané veškeré závazky vůči knihov-
ně.

Od 4.–12. 10. se uskuteční Obří 
výprodej vyřazených knih. Protože 
knih je tentokrát obrovské množství, 
pokud to protiepidemická opatření do-
volí, bude se konat v zasedací místnosti 
a to v uvedených časech:

PO: 14.00-17.30 hodin
ÚT: 14.00-16.30 hodin
ČT: 9.00-10.30 a 14.00-16.30 hodin
PÁ: 9.00-10.30 hodin
Výprodej každý den končí půl hodiny 

před koncem půjčovní doby.
Přijďte se podívat, jaké „nádhery“ ta-

dy na Vás čekají.

Přejeme všem krásný podzim a aby 
bylo líp…

Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích
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Tábor Nový Hrozenkov

Každý rok na začátku prázdnin děti 
a vedoucí ze skautského střediska 
Slušovice prchají před civilizací do divo-
činy. Letošní téma bylo Poznej svět 
Vikingů podle norské mytologie. Děti se 
snažily zabránit příchodu Ragnaroku 
(konec světa v severské mytologii). 
Setkávaly se s bohy, trpaslíky a obry. Byly 
hlavními postavami našeho příběhu. 
Děti jsme rozdělili na mladší a starší. 
Program měl tedy dvě úrovně. To byla 
jedna z mnoha změn, která tento rok 
na táboře proběhla.

Před táborem se vedoucí rozdělili 
do tří přípravných skupin “Workshop”, 
“Rekvizity” a “Program”. Workshop tým 
se věnoval dětem po rozcvičce a snída-
ni. Děti si mohly vybrat, jakou činnost 
půjdou na hodinu a půl provádět. 
Workshopy byly různé od stromolezení 
přes průzkum potoka, keramiku až 
po malování.

Po workshopech a svačině klasicky 
probíhal program. Velmi spontánní změ-
nou bylo zavést divadlo na dobrou noc. 
Na konci programu měl představení náš 
malý divadelní spolek “Tatranka v botě”. 
Každý večer postava věštce předpovída-
la dětem, co se bude další den dít za do-
provodu pantomimy herců (vedoucích). 
S divadlem bychom chtěli na táboře 
pokračovat i v dalších letech.

Tento rok se toho povedlo spousta. 
Lidé se každý rok vracejí zpět, jak děti, 
tak vedoucí. Když se děti vrací rády, zna-
mená to, že svou práci děláme dobře 
a máme možnost též se vrátit. Nový 
Hrozenkov je překrásné místo, obzvlášť 
ten náš vypůjčený kousek louky. Mít 
možnost se tam každý rok vracet i s va-
šimi dětmi a na pár týdnů tvořit trošku 
jiný svět s vlastními pravidly, je účinná 
terapie na náš uspěchaný svět.

Tábor Zikmundov

I děti z oddílu nejmladších benjamínků 
(5-6 let) si letos poprvé mohli vyzkoušet 
tak trošku nanečisto, jak to na skaut-
ském táboře chodí. Pětidenní tábor 
na nedaleké skautské základně 
Zikmundov u Lukova proběhl poslední 

týden v červenci. Děti nespaly ve sta-
nech jako na velkém táboře v Hrozen-
kově, ale společně ve velké chatě a do-
konce na postelích :-). Jinak už ale zvlád-
ly vše jako velcí skauti - ranní rozcvičku, 
nástupy, táboráky a táborovou hru 
Indiánskou stezkou. Každý den jim indi-
ánka přinesla úkoly od duchů za jejichž 
plnění získávali pera do indiánské čelen-
ky. Děti se musely vypořádat s mnoha 
úkoly: společným vaření na ohni, stez-
kou odvahy, celodenním výletem, pře-
spáváním pod širákem a mnoha dalšími. 
Všem malým skautíkům patří velká po-
klona za odvahu. Mohou být na sebe 

hrdí, že vše zvládli a mohli tak zase 
o kousek vyrůst. A tak se Ti nejstarší 
z nich už těší na příští rok, až se jako 
vlčata nebo světlušky zúčastní toho 
opravdického stanového tábora v No-
vém Hrozenkově.

Začátek skautského roku

Letošní skautský rok jsme začali první 
zářijový pátek společným celostředisko-
vým táborákem, kam jsme pozvali i rodi-
če. Nyní už jsou v běhu schůzky a my 
doufáme, že ten letošní rok už budeme 
moci prožít celý společně na schůzkách 
a výpravách v klubovně i venku a ne 
u počítačů.

Ester Hradecká 
a Lucie Ištvánková
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Kdy vás napadlo pořádat příměst-
ské sportovní dětské kempy a z ja-
kých důvodů? 

Jarda: S myšlenkou pořádat sportovní 
kempy jsem si pohrával již před dvěma 
lety ve Francii, kde jsem končil svoji ho-
kejovou kariéru. Mimo hokej jsem v alp-
ském středisku Courchevel pořádal ho-
kejové kempy pro mladé hokejisty. 
Po mém návratu zpět jsem chtěl ve spor-
tovních aktivitách pro děti dále pokračo-
vat. Na jaře 2020 jsem proto oslovil 
mého kamaráda, bývalého spolužáka 
a spoluhráče Jirku, se kterým jsme zača-
li vymýšlet a postupně připravovat pro-
jekt sportovních dětských kempů.

Jirka: První ročník jsme uspořádali již 
o loňských prázdninách na sportovišti ZŠ 
ve Fryštáku. Všechny 3 turnusy byly při-
tom plně obsazeny. Letos jsme chtěli 
v našem projektu dále pokračovat, 
a proto jsme již v únoru zahájili přípravu 

letošních letních kempů navzdory velmi 
špatné koronavirové situaci. 

Myslíme si, že dětem v dnešní době 
chybí spontánní neorganizované sporto-
vání, tak jako tomu bylo v našem dět-
ství, kdy jsme trávili hodiny venku na hři-
šti a hráli všechno, co se dalo, i když 
podmínky a vybavení hřišť tehdy bylo 
na bídné úrovni. Spousta z nich dává 
přednost hraní her na mobilech a nevy-
táhnou paty z domu či bytu. Je to celo-
společenský problém, za který do jisté 
míry můžeme MY rodiče a naše slabá 
motivace, a na druhé straně lákadlo 
v podobě moderních technologií, mobi-
lů, tabletů, PC, herních konzolí, sociál-
ních sítí atp., které jsou na jednu stranu 
skvělé, ale bohužel jsou také vysoce ná-
vykové.

Jak jsou vaše sportovní kempy 
zaměřeny a pro jak staré děti jsou 
vhodné?

V současné době se podle nás děti 
předčasně specializují na vybraný sport. 
Všestrannost je však v útlém věku dítěte 
rozhodující pro jeho správný vývoj. Již 
od počátku jsme proto chtěli děti sezná-
mit s širokou škálou sportů a sportov-
ních her a nechat na jejich rozhodnutí, 
kterému sportu budou chtít věnovat 
svůj volný čas v budoucnu. Proto jsme se 
rozhodli, že nabídneme všestranně spor-
tovně zaměřené kempy pro děti od 6 
do 15 let, kde si vyzkouší různé sporty 
a soutěže zábavnou formou. Postupně 
tak rozvíjíme jejich obratnost, rychlost, 
vytrvalost, sílu, přesnost, ale také psy-
chickou odolnost, smysl pro fair-play 
nebo umění vyrovnat se s prohrou atp.

Kolik turnusů jste uspořádali o le-
tošních prázdninách a kde probíhaly?

V letošním roce jsme uspořádali 2 
letní příměstské sportovní kempy v are-
álu ZŠ ve Slušovicích. První turnus pro-
běhl v červenci a druhý na začátku srp-
na, přičemž se nám podařilo zaplnit oba 
do posledního místa. Na sportovišti 
ve Slušovicích jsme letos na každém 
turnusu přivítali okolo 80 dětí. Ty jsme 
rozdělili podle věku na 4 skupiny po 20 
dětech, kluci a holky dohromady. Děti 
byly v péči 10 instruktorů včetně nás 
dvou.

Rádi bychom poděkovali vedení měs-
ta Slušovice i řediteli ZŠ za vstřícnost 
a poskytnutí skvělého sportovního záze-
mí. Málokterá škola ho má na tak vyso-
ké úrovni. Velké díky patří také kuchař-
kám, které nám připravovaly velmi dob-
ré obědy a svačiny.

Jak hodnotíte 2 prázdninové tur-
nusy ve Slušovicích s odstupem ča-
su? Byly děti podle vás spokojené?

Jsme přesvědčeni, že děti si kemp uži-
ly, soudě i podle reakcí rodičů. Naštěstí 
se nikdo nezranil ani neztratil. Vedoucí 
byli také výborní a starali se o děti jako 
o vlastní, za což jim patří obrovský dík.

Jaké aktivity si u vás mohly děti 
vyzkoušet? Mohli byste představit 
program kempu? 

Každé ráno děti rozdělíme do skupin 
po cca 20. V 8 hodin zahajujeme pro-
gram rozehřívacími hrami v kruhu. 
Následuje sportovní dopoledne na ven-
kovním travnatém hřišti, přilehlé inlino-
vé ploše, workoutu nebo v tělocvičně. 
V tělocvičně se věnujeme základům 
gymnastiky, obratnosti, připravena je 
opičí dráha atp. Dva dny s námi tráví čas 
také judisté, kteří dětem v menších sku-
pinách představí bojové umění, které 
bychom doporučili jako doplňkové 
ke každému jinému sportu. Velkou zá-
bavou pro děti je „koupání“ v pěně, 

...říkají v rozhovoru zakladatelé Sportovních dětských kempů Jaroslav 
Kristek a Jiří Zahradnický.
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kterou pro nás připravují místní hasiči. 
Po obědě a polední přestávce se přesou-
váme do lesa, kde probíhá odpolední 
program (fáborkový běh s úkoly, vědo-
mostní závod s kartičkami na stromech, 
hledání zlodějů). Speciálním dnem je 
u nás vždy středa, kdy se koná olympiá-
da, ve které si děti vyzkouší 8 atletických 
disciplín – běhy, skoky, hody, střelbu atp. 
Ve čtvrtek odpoledne probíhá slavnostní 
vyhlášení výsledků olympiády za přítom-
nosti rodičů, přičemž diplomy vždy pře-
dávají osobnosti ze sportovního nebo 
kulturního prostředí (Tomáš Žižka, Libor 
Kašík, Ondřej Němec, kapela NO NAME 
atd.) Málem bychom zapomněli na celo-
táborovou soutěž o poklad, v jejímž 
rámci mají děti za úkol v průběhu čtyř 
dnů najít indicie, které je přivedou 
na místo, kde jsou ukryty klíče od truhly 
se sladkým pokladem.

Letošní rok jste tedy již uzavřeli?
Letní sportovní kempy jsou již za námi, 

ale rozhodli jsme se, že uspořádáme 
v období podzimních prázdnin (28. 10. - 
31. 10.) pobytový kemp v rekreačním 
areálu Pod Šaumburkem. Areál se nachá-
zí pod Kelčským Javorníkem (pozn.: nej-
vyšší hora Hostýnských vrchů) v krásné 
zalesněné přírodě. K dispozici je samo-
zřejmě i venkovní sportoviště. Chystáme 
také celoroční sportovní kroužek.

Bližší informace naleznete na webu: 
www.detskekempy.cz nebo Face-
booku – Sportovní dětské kempy.

A co příští rok? Mohou se děti tě-
šit na další sportovní kempy?

V příštím roce chceme samozřejmě 
ve sportování s dětmi na našich kem-
pech pokračovat. Pokud kempy baví 
děti, baví i nás. Naším cílem je na děti 
přenést nadšení a lásku ke sportu, to je 
naše mise. 

Vážení a milí čtenáři, opět se naše sluníčková školička probudila k životu. 

Je zde spousta jak nových, tak již zná-
mých tvářiček. V letošním školním roce 
je mateřská škola obsazena přesně 100 
dětmi, o které pečuje osm paní učitelek, 
dvě asistentky pedagoga, čtyři paní ku-
chařky a dvě paní uklízečky. 

Pro naše děti jsme během letních 
prázdnin vytvořili novinky v podobě vy-
výšených záhonů, kde budou děti s po-
mocí učitelek pěstovat rostlinky (jahody, 
zeleninu či bylinky), které budou moci 
ve výsledku ochutnat. Hlavním důvo-
dem této realizace je však přiblížení 
a poznání všech kroků vedoucích k vy-
pěstování plodů (v některých případech 
od semínka až po zmíněný plod).

Věříme, že letošní školní rok bude 
mnohem lepší než ty dva roky předešlé, 
že spolu prožijeme více zábavy a společ-
ně strávené dny nám budou potěšením. 
Našim dětem přejeme co nejkrásnější 
chvíle strávené v mateřské škole, na kte-
ré si v budoucnu určitě rády vzpome-
nou.

 Eva Vyvlečková, ředitelka
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Devátý ročník v minulém školním roce 
ukončilo 67 žáků. Sedm absolventů za-
hájilo 1. září své středoškolské studium 
na gymnáziích (4 žáci na Gymnáziu Zlín 
- Lesní čtvrť, 2 na Gymnáziu a Jazykové 
škole s právem státní jazykové zkoušky 
Zlín, 1 žák na Gymnáziu Ladislava Jaroše 
v Holešově.). Tři žákyně se věnují umě-
leckým oborům, a to na Střední škole 
filmové, multimediální a počítačových 
technologií, s. r. o., na Střední umělec-
koprůmyslové škole v Uherském Hradišti 
a na Střední škole umění a designu 
a Vyšší odborné škole v Brně.

Na střední školy nebo střední odborné 
školy do studijních oborů s maturitou 
bylo přijato 33 žáků a 23 žáků své zna-
losti a dovednosti rozvíjí v učebních 
oborech. 

Žáci si v prvním kole podávali 2 při-
hlášky na střední školy. V přijímacím ří-
zení v oborech vzdělání s maturitní 
zkouškou (včetně oboru Gymnázium se 
sportovní přípravou) se konala jednotná 
zkouška z českého jazyka a literatury, 
z matematiky a její aplikace, anebo škol-
ní přijímací zkouška, kterou si připravo-
valy střední školy samy dle vlastních kri-
térií. Žáci mohli v prvním kole přijímací-
ho řízení konat přijímací zkoušku z dů-
vodu uzavření škol až ve dnech 3. a 4. 
května 2021. Testy pak byly vyhodnoce-
ny a výsledky zapracovány v celkovém 
hodnocení splnění kritérií přijímacího ří-
zení na obou středních školách. 

Informaci, zda jsou žáci přijati, se do-
zvěděli na webových stránkách SŠ až 
19. května. Svůj zájem stát se žákem 
příslušného oboru vzdělání na dané 
střední škole žáci potvrdili odevzdáním 
zápisového lístku. 

Největší zájem projevili žáci naší školy 
o studium maturitních a učebních oborů 
na Střední odborné škole Josefa Souse-
díka ve Vsetíně (13 žáků). 

Pět žáků navštěvuje Obchodní akade-
mii Tomáše Bati a Vyšší odbornou školu 
ekonomickou Zlín, 7 žáků Střední prů-
myslovou školu Zlín a 7 žáků Střední 
průmyslovou školu polytechnickou – 
Centrum odborné přípravy Zlín. 

Šest děvčat zaujala Střední škola 
Kostka ve Vsetíně a věnují se zde obo-
rům Předškolní a mimoškolní pedagogi-
ka, Pedagogické lyceum a Ekonomika 
a podnikání. Oborem Ekonomika a pod-
nikání se zabývá jedna žákyně také 
na Střední průmyslové škole strojnické 
Vsetín.

Čtyři žáci se připravují na budoucí po-
volání v oboru Kuchař-Číšník a Gastro-
nomie na Střední škole gastronomie 

a obchodu Zlín, 5 dívek v oborech 
Kosmetické služby a Kadeřnice ve Střední 
škole oděvní a služeb Vizovice a Střední 
škole gastronomie a služeb v Přerově. 

Dva chlapci dojíždí do Střední školy 
nábytkářské a obchodní do Bystřice pod 
Hostýnem za oborem Truhlář. 

Tři žáci si vybrali maturitní obor 
Bezpečnostně právní činnost, který stu-
dují v Holešově na Vyšší policejní škole 
a Střední policejní škole Ministerstva 
vnitra a ve Střední odborné škole ochra-
ny osob a majetku s. r. o. Zlín. 

Obor Praktická sestra si vybraly 3 žá-

kyně. Dvě studují ve Střední zdravotnic-
ké škole a Vyšší odborné škole zdravot-
nické Zlín, jedna žákyně na Masarykově 
gymnáziu, Střední zdravotnické škole 
a Vyšší odborné škole zdravotnické 
Vsetín. 

Z 5. tříd odešli na osmileté gymnázi-
um čtyři žáci. 

Věříme, že byla jejich volba, obzvláště 
v tak náročném školním roce, správná 
a přejeme všem absolventům mnoho 
studijních i osobních úspěchů v další 
etapě jejich života.

Mgr. Zdeňka Duroňová

Letos jsme se sešli opět na Revice ve Vizovicích na adaptačním pobytu. Připravili 
jsme spoustu zajímavých her a aktivit pro všechny zúčastněné, našim cílem bylo 
seznámit blíže žáky 6. ročníku. Snažili jsme se o to, aby se spolužáci stmelili jako 
kolektiv a navzájem se respektovali a pomáhali si. Myslíme, že se nám to podařilo, 
všichni jsme si užili spoustu zábavy a něco nového se naučili. Poslední večer byl ve 
znamení promítání filmů, poté přijel pan Březík, který se postaral o večerní disko-
téku. Michaela Malčíková
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V týdnu od 14. do 18. června probí-
hal v jednotlivých devátých třídách 
projektový den s odborníkem z praxe. 
Do školy přijela paní Navrátilová, která 
žáky seznamovala s užitečnými infor-
macemi z oblasti financí. Ve čtyřech 
hodinách si nejen oživili pojmy souvise-
jící s penězi, bankami a půjčkami, ale 
také si vyzkoušeli praktické příklady ze 
života. V zajímavých aktivitách si pro-
počítali domácí rozpočet, vyhledávali 
informace o bankách s nejvýhodnější-
mi úvěry či přemýšleli nad výhodami 
jednotlivých úvěrů. Žáci se aktivně za-
pojovali do diskuze ohledně zacházení 
s penězi v rámci půjček a hypoték. Byli 
obeznámeni s nebezpečím týkající se 
dluhové spirály a dozvěděli se, jak jí 
předcházet.

Doufám, že tyto aktivity dětem po-
mohly orientovat se lépe ve finanční 
sféře. Také si z projektového vyučování 
odnesli cenné rady, a že je lepší se po-
radit s odborníkem. Doufám, že s ohle-
dem na složitost problému budou 
v budoucnu dělat co nejméně chyb.

Marie Ulrichová

Během září dorazila agregovaná data 
výsledků žáků naší školy v centrálně za-
dávaných testech jednotné přijímací 
zkoušky 2021. Zasílaná výsledková data 
nám poskytují možnost porovnat výsled-
ky našich žáků s celorepublikovým prů-
měrem. Z dat je mimo jiné možné získat 
porovnání výsledků žáků v matematice 
a českém jazyce. 

Naši deváťáci si vedli stejně jako 
v předchozích letech dobře. I tentokrát 
byli nadprůměrní ve srovnání se zbyt-
kem ČR. V českém jazyce skončili dle 
průměrného percentilního umístění 10,4 
percentil nad republikovým průměrem, 
v matematice to byly 12,1 percentily. 

Navázali tak na předchozí roky, kdy 
byli naši žáci vždy nad republikovým 
průměrem. Následující tabulka shrnuje 
výsledky z posledních let – o kolik per-
centil byli nad republikovým průměrem.

Výsledky nás pochopitelně těší. 
Poděkování patří deváťákům za svědo-
mitou přípravu, ale zároveň také vyuču-
jícím naší školy, kteří je připravovali. 
Ve školním roce 2020/21 byla práce se 
žáky a příprava deváťáků na přijímací 
zkoušky mnohem těžší, protože z velké 
části probíhala v on-line prostředí. 

 Rostislav Šarman

 2018 2019 2020 2021
Český jazyk + 12,9 + 11,2 + 7,0 + 10,4

Matematika + 9,9 + 0,4 + 12,2 + 12,1 



10

Během prázdninových měsíců vznikla u školy nová přírodní zahrada, která má 
přispět ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů. Zahrada může být využívá-
na v přírodopise, přírodovědě, vlastivědě či pracovních činnostech. Nově vzniklý 
prostor může rovněž sloužit k pořádání akcí pro žáky naší školy nebo k pobytu na 
čerstvém vzduchu o přestávkách.

Na financování tohoto projektu jsme získali dotaci ve výši cca 0,5 mil. Kč. Zbytek 
byl dofinancován z rozpočtu Města Slušovice. Zahradu vybudovala firma Arborea 
Březová s.r.o.. 

Poděkování patří všem, kteří se na vzniku a vybudování přírodní zahrady podíleli, 
mimo jiné také vyučujícím naší školy. Věříme, že zahrada bude hojně využívána. 
Zejména v době, kdy se klade důraz na venkovní aktivity. Rostislav Šarman
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NABÍZÍME:
 13. a 14. plat, měsíční a věrnostní odměny
 dotované stravování v areálu firmy
 příspěvek na dopravu 2,40 Kč / km
 příspěvek až 2.000,- Kč na sport, kulturu a zdraví
 nástup možný ihned případně dle dohody

OBSLUHA CNC STROJE
3směnný provoz

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ 
+ OBRÁBĚCÍCH CENTER
3směnný provoz

KONTROLOR OTK
3směnný provoz

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
2směnný provoz

ÚDRŽBÁŘ – MECHANIK

POMOCNÝ MISTR VÝROBY
(vhodné pro absolventy)

MISTR VÝROBY
2směnný provoz

LAKÝRNÍK
2směnný provoz

GUMAŘ / LISAŘ
3směnný provoz

www.wicke.com

Nabídka pracovních pozic

+420 725 063 599 radka.kanova@wicke-cz.com Slušovice 626, 763 15  Slušovice

ÚČETNICTVÍ    MZDY

N A B Í Z Í M   Z P R A C O V Á N Í

účetnictví, daňové evidence
 a mzdové agendy

K O N T A K T

Lenka Martyčáková
Tel.: 604 217 654

martycakova@ucetnizlin.cz
www.ucetnizlin.cz

Placená inzerce Placená inzerce

Pl
ac
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á 
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V Ý R O Č Í 

František Krenar
Jarmila Malíková
Alena Chrastinová
Oldřich Method
Helena Patáková
Vladimír Daněk
Pavel Štefka
Marie Sedláčková
Ing. Václav Jirkovský
Marie Matúšová
Miroslav Ujčík
Jiří Hořák
Marie Minaříková
Ludmila Šeďová
Jan Šára
Miroslav Minařík
Ludmila Zapletalová
Jarmila Bednaříková
Marie Matůšů
Anna Krajčová
Antonín Manďák
Libuše Pochylá
Ema Freundová
Václav Studený
Božena Horníková
Karel Stupka
Agnesa Maštalířová
Vít Slavický
Otakar Střílka
František Pícha
Anna Crkalová
Pavel Barbořák
Miroslav Volčík
František Kolečkář
Marie Ondrášová
Zdeněk Kroulík
Ludmila Daňková
Marie Večeřová
Ing. Miloslav Jünger
Lidmila Urbanová
Ing. Bohuslav Sousedík
Vlasta Janků

Všem jubilantům 
srdečně blahopřejeme!

V rubrice Společenská kronika jsou zve-
řejňovány významné životní události ob-
čanů Slušovic. Pokud nechcete tyto infor-
mace, které se vás osobně týkají zveřejnit, 
obraťte se na matriku MěÚ – písemně, 
osobně nebo telefonicky. 

Tel. 577 983 344, 577 981 376.

matrikářka

N A R O Z E N Í

Olivia Elisabeth Perrot
Štěpánka Václavíková
Jakub Čokavec
Valerie Václavíková
Tobiáš Bezděk
Rozálie Kruťová
Matěj Sedláček
Teodor Godiška
Timea Chovancová
Sofie Soukupová
Olívia Petrová
Vojtěch Slováček
Matěj Sedláček
Magdaléna Chovancová
Edith Jungmannová

Šťastným rodičům blahopřejeme 
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

Ú M R T Í

Věra Válková
Milena Brandejská 
Františka Kelíšková
Františka Vaculíková
Marie Švajdová
Josef Řihák
Vladimír Červenka
Věra Urbancová
František Vala
 Pozůstalým vyjadřujeme 
 upřímnou soustrast.

V Z P O M Í N K Y

Dne 26. června uplynul 
rok od úmrtí mého manžela 
pana Jaroslava Žáčka. 

S láskou vzpomíná man-
želka Danuše.

V červenci 
jsme vzpomněli 
desáté výročí 
úmrtí naší ma-
minky 

Vlasty Štěpánové a našeho tatínka 
Josefa Štěpána. 

Věnujte jim prosím s námi tichou 
vzpomínku. 

Vzpomínají syn Josef a dcera Vlasta 
s rodinami.

Dne 23. září 2021 uplynu-
lo 5 let od úmrtí pana 
Eduarda Janušky.

S láskou vzpomínají man-
želka a dcery s rodinami.

S V A T B Y

V uplynulém období jsme měli příle-
žitost popřát manželským párům, které 
oslavily zlatou, diamantovou a dokon-
ce kamennou svatbu.

ZLATOU SVATBU, tj. 50 let společ-
ného života slavili manželé Eduard  
a Danuše Valeriánovi, manželé Ing. 
Václav a Lada Jirkovských, Ing. Jiří 
a Mgr. Věra Nesvadbovi. 

DIAMANTOVOU SVATBU tj. 60 let 
společného života slavili manželé 
Stanislav a Ludmila Sedláčkovi  
a Dušan a Emilie Bednaříkovi.

KAMENNOU SVATBU tj. 65 let 
společného života oslavili manželé 
Oldřich a Jana Methodovi.

Všem manželským párům poblaho-
přál starosta Ing. Petr Hradecký a záro-
veň jim poděkoval za společná léta, 
která spolu prožili.

VaVaVVV leleririririr ánánánánnná oovovovoovoo iiii

Bednaříkovi

Ú M R T Í

Věra Válková
Milena Brandejská
Františka Kelíšková
Františka Vaculíková
Marie Švajdová
Josef Řihák
Vladimír Červenka
Věra Urbancová
František Vala

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

V Z P O M Í N K Y

Dne 26. června uplynul
rok od úmrtí mého manžela
pana Jaroslava Žáčka.

S láskou vzpomíná man-
želka Danuše.

V červenci 
jsme vzpomněli
desáté výročí 
úmrtí naší ma-
minky

Vlasty Štěpánové a našeho tatínka
Josefa Štěpána.

Věnujte jim prosím s námi tichou
vzpomínku.

Vzpomínají syn Josef a dcera Vlasta 
s rodinami.

Dne 23. září 2021 uplynu-
lo 5 let od úmrtí pana
Eduarda Janušky.

S láskou vzpomínají man-
želka a dcery s rodinami.


