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Od začátku roku nás plně zaměstná-
vají dvě významné a náročné investice: 
rekonstrukce náměstí a stavba Komu-
nitního domu pro seniory. Hlavně první 
měsíce tohoto roku nám komplikovaly 
tyto stavby nemoci a karantény. Další 
problémy přinesl konflikt na Ukrajině. 
Projevil se nedostatkem pracovníků, 
zdražením pohonných hmot a nedostat-
kem či cenovým zdražováním staveb-
ních materiálů. Vážím si přístupu obou 
stavebních firem, že tyto nepředpoklá-
dané zhoršené podmínky doposud ne-
vedly k narušení postupu při stavebních 
pracích. Hlavně u náměstí však přesto 
došlo k časovému zpoždění stavebních 
prací. Na druhou stranu se ale při rekon-

strukci tak rozsáhlé plochy v nejzatíže-
nější části centra města dalo očekávat, 
že se až při stavbě objeví nutnost řešení 
změn, které nelze časově naplánovat. 
Znovu bych chtěl ocenit přístup našich 
občanů, že trpělivě snáší ztížené pod-
mínky a komplikace při pohybu po re-
konstruovaných plochách náměstí. Pro-
tože se ale nyní často pohybuji po ná-
městí, tak jsem se znovu ujistil o zná-
mém pravidlu, že se lidé pohybují radši 
nejkratší, i když rozbitou cestou, než 
po trošku delší nově zrekonstruované. 

Z dalších činností, které jsme v posled-
ní době řešili je výběr firmy pro sadové 
úpravy náměstí. Tyto práce proběhnou 
až to dovolí podzimní počasí, protože je 
nelze provádět v horkých letních dnech. 
V současné době už probíhá dodávka 
a montáž venkovních předokenních ža-
luzií pro naši základní školu. Po dobrých 
zkušenostech s jejich používáním na bu-
dově městského úřadu jsme vybrali toto 
nejjednodušší řešení pro zmírnění pře-
hřívání vnitřních prostor budov od slu-
nečního svitu. V době prázdnin bude 

probíhat další etapa výměny stupaček 
a odvodů odpadních vod a instalace 
nových rozvodů teplé vody v novější 
budově základní školy. Ještě nás čeká 
výběr firmy pro dodávku a montáž vod-
ního prvku na plochu náměstí před kos-
telem.

Připojuji také velké poděkování za váš 
podíl při zavádění nového způsobu po-
platkového systému odpadů. Zvláštní 
poděkování posílám správcům bytových 
(předsedům SVJ atd.) domů, kteří muse-
li novinku dojednat a uvést do života 
v jejich domech. Přes některé problémy, 
které zákonitě vznikly, se nakonec nena-
plnily mnohé obavy, že novinka nebude 
životaschopná. Ukázalo se, že největším 
problémem jsou bytové domy se společ-
ným kontejnerem na odpad, protože 
snaha jednoho bytu nebo domácnosti 
o snížení poplatku za odpad dobrým 
tříděním je ovlivněna tříděním v ostat-
ních bytech či domácnostech. Jen pro 
Vaši představu doplňuji, že z vašich ode-
vzdaných ohlášení by měly být v příštím 
roce příjmy necelých 2,3mil. Kč. Náklady 
v loňském roce činily 3mil. Kč. Musím 
ale podotknout, že jakékoliv finanční 
srovnávání s loňským rokem je zbyteč-
né, protože se vše výrazně změnilo.  
Až budeme mít konkrétní výsledky ales-
poň za část roku, pak můžeme v zastu-
pitelstvu uvažovat o úpravě, případně 
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Vážení spoluobčané, rád bych se zmínil o akcích jak investičních tak neinvestič-
ních, které již proběhly nebo nás teprve v nejbližších dnech čekají.

Na sídlišti Padělky proběhla částečná rekonstrukce chodníků a doplňková výsad-
ba zeleně. Zároveň se zde budou měnit dětské herní prvky mezi domy čp. 548 
a 549.

Uskutečnila se rekonstrukce vodovodního řadu a výměna sekčních ventilů na uli-
ci Osvoboditelů.

Na čističce odpadních vod proběhly větší udržovací práce spojené s kalovým 
hospodářstvím.

Mezi ulicemi Na Vyhlídce a Vítězství se připravuje zokruhování vodovodního řadu 
a zároveň se chystá projekt propojovacího chodníku těchto dvou ulic v místech 
za zdravotním střediskem.

Z důvodu plošného nárůstu cen za energie se momentálně připravují projekty 
na možné využití obnovitelných zdrojů energie, jak pro naše provozy, tak i městské 
budovy (budovy ZŠ, fotbalový stadion, čistička odpadních vod, budova MěÚ,…).

Ve dnech 15. 7. – 21. 7. proběhne na fotbalovém stadionu promítání letního 
kina – seznam filmů včas zveřejníme.

Na tyto prázdniny jsme pro naše děti zajistili tři turnusy příměstských sportovních 
kempů.

Pro zájemce z řad veřejnosti jsme vypsali volné návštěvní hodiny na sportoviště 
v areálu u ZŠ ve Slušovicích. Tato doba je určena především pro neorganizované 
amatérské sportovce nebo rodiče s dětmi, aby si mohli na sportovištích užít spo-
lečné chvilky. Tímto žádáme návštěvníky, aby pamatovali na to, že v tuto dobu je 
sportoviště určené všem a není možné si jej zabrat celé jen a pouze pro sebe. Buďte 
tedy prosím tolerantní a ohleduplní. Více informací včetně vypsaných časů najdete 
na webových stránkách města.

Do sportovního areálu u ZŠ se budou pořizovat buňkové kontejnery, které budou 
sloužit jako zázemí pro sportovce.

Závěrem mi dovolte, abych vám popřál klidné prožití letního období, rodičům 
a dětem vydařené společné prázdniny a úplně všem dočerpání pozitivní energie 
na další měsíce.

Jan Fenyk, místostarosta

i snížení nastavených poplatků za odpad 
pro vás občany našeho města. To, že je 
náš dlouhodobý přístup k odpadovému 
hospodářství správný, prokázalo umístě-
ní na čtvrtém místě ve Zlínském kraji 
v kategorii měst a obcí od 2 do 15 tisíc 
obyvatel v hodnocení množství vytřídě-
ného odpadu v roce 2021. Je to přede-
vším také zásluha vás, kteří jste třídili, 
i když to bylo dobrovolné a záleželo 
na přístupu každého zvlášť. 

Petr Hradecký, starosta

V druhém čtvrtletí tohoto roku jsme se v dubnu zaměřili na životy dětí v jiných 
zemích či jiných rodinách, v květnu si vysvětlili, jak lépe nakládat se svým časem, 
plánovat a motivovat se a konečně před prázdninami jsme si ukázali, jak si léto užít 
a nepřijít k úrazu. Úspěch slavila také aktivita vaření zaměřená na zdravé stravování. 
Děti si vyzkoušely spoustu zdravých, ale chutných receptů. Zahálet nebudeme ani 
v létě, kdy se můžete těšit na spoustu zajímavých aktivit. V červenci si popovídáme 
o vrstevnících a vztazích mezi nimi, v srpnu se pak podíváme na společnost a život 
v dnešním světě. Navštivte nás i o prázdninách, od pondělí do pátku, tentokrát mezi 
9. a 15. hodinou.  Petr Lukeš, NZDM Slušovice
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V současné době až do konce 
měsíce srpna lze odevzdávat žá-
dosti o bydlení v Komunitním do-
mě pro seniory. 

Formulář žádosti je zveřejněn na 
webových stránkách nebo si ho lze 
vyzvednout v kanceláři Služeb města 
Slušovice. V této kanceláři se také žá-
dosti odevzdávají. 

V komunitním domě pro seniory je 
13 bytových jednotek a je určen pro 
občany starší 60 let. V domě bude 
společenská místnost pro setkávání 
seniorů a pro usnadnění pohybu bude 
vybaven výtahem. Název komunitního 
domu napovídá, že tato stavba otevře 
nové možnosti ve společenském živo-
tě našich seniorů. Předpokládaná do-
ba nastěhování je konec roku 2022. 

Tato stavba si vyžádá z rozpočtu 
města Slušovice finanční prostředky 
ve výši necelých 30 milionů korun a je 
dotována 7,8 miliony korun z dotace 
od Ministerstva pro místní rozvoz. 
Komunitní dům rozšíří počet pronají-
maných městských bytů. Jen pro zají-
mavost doplňuji, že v současné době 
bydlí v městských bytech cca 170 
obyvatel Slušovic, což je zajímavé číslo 
vzhledem počtu necelých 3 000 oby-
vatel.  Petr Hradecký, starosta
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Páteční odpoledne 17. června patřila sokolská zahrada dětem. Obce Mikroregionu 
Slušovicko připravily pro děti odpoledne plné zábavy, tvoření, soutěží a občerstvení. 
Počasí přálo a tak akce proběhla ke spokojenosti všech návštěvníků, kterých se zde 
sešlo opravdu hodně.

• Rada města schválila veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem 
Slušovice a:

- Sociálními službami města Kroměříže, p.o.. ve výši 7 000 Kč 
na úhradu provozních nákladů. 

- ZO Českého zahrádkářského svazu Slušovice ve výši 20 000 Kč 
na rekonstrukci odpadu z pěstitelské pálenice. 

- Českým svazem včelařů Slušovice ve výši 20 000 Kč na ná-
kup chovného materiálu z vyšších chovů a léčiv pro léčení včel-
stev ve spolku. 

- Junákem – český skaut, středisko Slušovice ve výši 10 000 Kč 
na zajištění běžné činnosti, vzdělání členů a dětí po stránce 
vědomostní i praktické, údržba majetku a rozšíření činnosti  
o další aktivity. 

- Centrem služeb a podpory Zlín, o. p. s. ve výši 5 000 Kč na 
provozní náklady registrované sociální služby Slunečnice, která 
poskytuje ambulantní sociální službu péče osobám s mentálním 
postižením. 

- DOTEKem z. ú.. ve výši 30 000 Kč na zajištění sociálních 
služeb na území ORP Vizovice. 

- Domovem pro seniory Lukov, p. o. ve výši 21 000 Kč na 
provoz zařízení a péči o seniory. 

- Linkou bezpečí, z. s. ve výši 2 000 Kč na pokrytí části nákla-
dů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky, které 
poskytují pomoc a ochranu dětem a mladým lidem v tíživých či 
krizových životních situacích nebo dospělým jednajícím v zájmu 
dítěte. 

- Klubem rodičů při ZŠ Slušovice ve výši 15 000 Kč na pokry-
tí nákladů spojených s pořádáním Rodičovského večírku a dal-
ších akcí pro děti realizovaných ve spolupráci se školou.

- Římskokatolickou farností Slušovice ve výši 27 500 Kč na 
provoz kostela, noc kostelů, chrámový sbor a Cantiamo-schola

• Rada města schválila konání závodu psů spolku Moravský 
coursing s názvem Moravský pohár (mistrovství České republi-
ky) v dostihovém areálu v termínu 6. – 7. 8. 2022.

• Rada města schválila žádost Agentury Media a Marketing 
s.r.o. Praha o povolení konání akce AMG Test Day Samohýl BM 
v dostihovém areálu dne 24. 9. 2022 od 9:00 do 19:00 hodin 
a s konáním akce souhlasí.

• Rada města na základě výběrového řízení schválila dodava-
telem veřejné zakázky „SLUŠOVICE – NÁMĚSTÍ SVOBODY –
Sadové úpravy“ firmu ACRIS zahrady s. r.o. Zlín, která předloži-
la nejvýhodnější cenovou nabídku.

• Rada města schválila uzavření knihovny o letních prázdni-
nách v termínu od 18. 7. do 5. 8. 2022.

• Rada města na základě výběrového řízení schválila dodava-
telem veřejné zakázky „Základní škola Slušovice rozvod teplé 
vody a cirkulace TV“ firmu Kamil Elšík, Slušovice která předloži-
la nejvýhodnější cenovou nabídku.

• Rada města schválila změnu příspěvků u příležitosti vítání 
nově narozených dětí.

• Rada města schválila návrh žádosti o byt v komunitním 
domě pro seniory tak, aby odpovídala požadavkům Ministerstva 
pro místní rozvoj, které poskytlo na stavbu domu dotaci. Rada 
současně schválila záměr zveřejnění pronájmu bytů v tomto 
domě pro seniory. Možnost podávání žádostí rada stanovila do 
konce srpna 2022.

• Rada města doporučuje připravit ceník pro drobné provo-
zovny ve Slušovicích, které využívají venkovní kontejnery pro 
sběr vytříděného odpadu nebo sběrný dvůr.

(Více na www.slusovice.cz)
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Od začátku letošního dubna proběhlo 
v městské knihovně 20 akcí.

Dvakrát nás navštívily děti z jesliček ze 
Slušovic, podívat se do knihovny a hrát 
si nebo prohlížet knížky přišly nejmladší 
děti z MŠ Sluníčko – Kuřátka. O něco 
starší děti z Krtečků se dozvěděly, jak se 
chovat ke knihám a dvě třídy předškolá-
ků poznávaly příběhy z televizních ve-
černíčků pomocí různých indicií nebo 
znělek z večerníčků.

S Večerníčkem za pohádkou se vydaly 
také děti z mateřských škol z Hrobic 
a Všeminy.

Prváčci byli královnou Říše knih paso-
váni na čtenáře. Děti složily slib, dostaly 
glejt, že byly pasovány na čtenáře, do-
staly také řád a čestný čtenářský průkaz. 
Pokud s tímto průkazem přijdou 
do knihovny s jedním z rodičů a zaregis-
trují se do konce srpna, mohou si rok 
půjčovat knihy zdarma. Královně Říše 
knih při pasování zdatně sekundovala 
čarodějka Knihomila.

Děti z druhých tříd se dozvěděly zají-
mavosti ze života Václava Čtvrtka. Bez 
něj bychom neměli Rumcajse, vodníka 
Česílka, vílu Amálku a další krásné po-
hádkové bytosti. 

Třeťáci přišli na besedu o známé švéd-
ské autorce Astrid Lindgrenové, jejíž Pipi 
Dlouhou punčochu znají snad všichni. 

Ale nejspíš všichni nevědí, že svého času 
se někteří lidé bouřili a chtěli, aby byla 
Pipi zakázána, protože se báli, že podle 
jejího vzoru se začnou děti chovat hod-
ně svobodomyslně a nebudou poslou-
chat autority.

Děti ze druhých a třetích tříd dostaly 
poukázku. Když se s ní přijdou přihlásit 
do knihovny do konce prázdnin, budou 
si moct půjčovat knihy jeden rok zdar-
ma. Je to malá náhrada za to, že přišly 
o pasování na čtenáře a třeťáci také 
o besedu o Václavu Čtvrtkovi v uplynu-
lých zvláštních dvou letech.

V květnu byla po dvouleté nucené 
pauze obnovena dopoledne pro mamin-
ky s dětmi ze Slušovic a okolí. Tato do-
poledne využívá Klub maminek Slušo-
vice, ale není určen pouze pro ně, může 
přijít kdokoliv z řad maminek nebo od-
vážnějších tatínků. Svá dopoledne pro 
maminky zde mívá i Klub maminek 
Sluníčko ze Hvozdné.

Jedno čtvrteční dopoledne v naší 
knihovně natáčela kameramanka Baťova 
institutu. Těší nás, že jsme byli osloveni 
s tím, že naši knihovnu chtějí zařadit 
do dokumentu o zajímavých knihovnách 
regionu.

Nakoupena byla další porce Albi knih 
Kouzelného čtení. Nyní je k dispozici 54 
Albi knih, Adventní kalendář, Kouzelné 
hodiny a Hra do auta. K zapůjčení jsou 
také dvě elektronické tužky.

Máme k zapůjčení také audioknihy.
Během prvního pololetí přibylo 

do fondu přibližně 500 knih.
Některé knihy získaly pro větší pře-

hlednost barevné hvězdičky na hřbetě: 
comics pro dospělé, fantasy, young 
adult literatura.

Letos jsme se již po osmé stali sběr-
ným místem pro Kabelkový veletrh 
Naděje Zlín. Děkujeme všem, kdo jste 
přinesli nějakou kabelku, mnohdy i více. 
Kabelky ze všech sběrných míst byly 
prodávány v Městském divadle Zlín. 
Výtěžek bude sloužit pro potřebné věci 
Domu pokojného stáří Naděje Zlín.

Jedna technická záležitost: pokud jste 
nám do přihlášky uvedli jako kontaktní 
e-mail Gmail, tento poštovní klient 
v rámci ochrany od spamu blokuje naše 
hromadné zprávy jako spam. Proto vám 
nechodí oznamky z knihovny ani upo-
zornění, že dochází lhůta výpůjčky. Aby 
vám mohly i nadále chodit zprávy 
od nás, je potřeba si naši e-mailovou 
adresu pro hromadné zprávy knihov-
na@slusovice.cz odblokovat v nastave-
ní: Nastavení – Filtry a zablokované ad-

Z  M Ě S T S K É  K N I H O V N Y
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resy – Odblokování vybrané adresy. 
Nebo je druhá možnost – nahlásit 
v knihovně jiný e-mail. Jedná se pouze 
o Gmail, ostatních poskytovatelů e-mai-
lových schránek se to netýká.

V úterý 28. června bude knihovna 
otevřena nejen odpoledne, ale vzhle-
dem k rozdávání vysvědčení v základní 
škole výjimečně také od 9-11 hodin.

Městská knihovna bude v období 
od 18. 7. – 5. 8. uzavřena. V této době 
bude probíhat revize knihovního fondu, 
kdy budeme brát knihu po knize a načí-
tat do revizního programu v počítači. 
Zároveň budou knihy přebalovány 
a opravovány, ale to se děje během ce-
lého roku. A jelikož se nám dostanou 
do rukou všechny knihy, budeme moct 
zhodnotit jejich stav a hodně z nich bu-
de zároveň vyřazeno. Tím pádem se 
později můžete těšit na výprodej vyřaze-
ných knih.

Knihy si můžete vypůjčit opět na celé 
prázdniny, stačí je vrátit do 9. 9. totéž 
platí pro výměnný fond či audioknihy. 
Pro hry zůstává lhůta jeden měsíc.

Chceme vám poděkovat za trpělivost 
při stavebních úpravách před knihov-
nou.

Na léto plánujeme prázdninové dílnič-
ky pro děti nebo skládání puzzle. Budete 
si moct vyrobit záložky do knih, různé 
obrázky z papíru a CD, mořské obráz-
ky… Předběžné termíny jsou středy 10. 
8., 17. 8., 24. 8. a 31. 8. od 8.30 hodin 
do 10.30 hodin a poté od 12 – 15 ho-
din. Tyto termíny jsou zatím předběžné, 
přesné termíny a náplň dílniček najdete 
ve vývěsce naproti městskému úřadu, 
na webových stránkách www.slusovice.
knihovna.cz/akce nebo na FB knihovny: 
www.facebook.com/knihovnaslusovice. 

Přijďte pobýt do naší klimatizované 
knihovny.

S pozdravem a přáním krásného léta

Jana Kapustová
Městská knihovna Slušovice

„Dívám se do knížek / – utíká koblížek,
vlk straší kůzlátka / a další pohádka…
Písmenka jak brouci pobíhají / a já už vím, co povídají.

Úvodní slova jsou vypůjčená z písničky. Bylo ovšem nutné je malinko upravit, 
neboť naši prvňáčci už velmi dobře vědí, že písmenka „nepobíhají“, ale jsou hezky 
uspořádaná do slov a do vět. A že ze slov a z vět pak paní spisovatelka nebo pan 
spisovatel poskládá básničku, pohádku, napínavý příběh nebo encyklopedii.

Aby z našich prvňáčků byli opravdoví čtenáři, navštívili 18. května Městskou 
knihovnu ve Slušovicích. Paní královna spolu s čarodějkou si pro ně připravily malou 
slavnost – PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Všichni noví čtenáři museli slíbit, že si knížek 
budou vážit a budou s nimi zacházet šetrně. Odměnou jim pak byl čtenářský řád 
a „glejt“. S velkým zaujetím si děti prohlížely a vybíraly knihy, které si v doprovodu 
rodičů přišly v následujících dnech vypůjčit. 

Věřím, že Městská knihovna Slušovice získala mnoho nových čtenářů a čtenářek.

 Mgr. Jitka Gazdošová

Milí přátelé,
jelikož tu máme léto, rád bych se s vámi podělil o jednu vzpomínku z horkých 

afrických končin. Tak trochu zázračným způsobem jsem se připletl k projektu stav-
by studny pro školu v Songon-M'bratté, vesnici vzdálené asi 30 km od centra 
Abidžanu, největšího města Pobřeží slonoviny. Za pár týdnů byla studna hotová 
a dostali jsme pozvánku na slavnostní otevření. Už první krok při výstupu z letadla 
na abidžanském letišti uzemnil můj přemrštěný názor na české „tropické“ letní dny. 
Na prazvláštní kombinaci horka spojeného s vlhkostí se jen těžko připravíte. Zvlášť, 
když odlétáte z promrzlé Bratislavy těsně po Vánocích. Místní pan ředitel s posta-
vou medvěda nás přivítal v bráně chudého školního areálu. Uprostřed se tyčila 
velká černá nádrž, do které proudila čistá voda z hloubkového vrtu. Betonová zá-
kladna byla natřena jasně modrou barvou. Na školním nádvoří z udusané hlíny 
stála seřazena spousta dětí. V rytmu hvizdu píšťalky paní učitelky nás děti vedly 
do rákosového přístřešku a stále dokola volaly francouzskou větičku typicky přeté-
kající samohláskami „l’eau, l’eau est là“! A moje české uši slyšely jen výslovnost 
„Lo, lo e la! Lo, lo e la!“. „Voda, voda je tu! Voda, voda je tu!“

Usazeni v přístřešku jsme sledovali kulturní program připravený dětmi. Součástí 
byl i příběh o tom, jak dříve chodily pro vodu ke vzdálené řece a co vše se změnilo 
tím, že mají studnu přímo uprostřed školního dvora. 

Čirá radost dětí u kohoutku s vodou ale byla nejvýmluvnější. Přišly mi tehdy 
na mysl dva Ježíšovy výroky: První byl „Jestliže nebudete jako děti, jistě nevejdete 
do nebeského království.“ Ježíš tehdy určitě nevybízel k dětinskosti. Spíš měl 
na mysli čirou radostnost, bezprostřednost a upřímnou vděčnost z obdrženého 
dárku. A druhý citát, který mi tehdy zněl v hlavě a snad i v srdci: „Jestliže kdo žízní, 
ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra.“ 
Jak krásný je člověk, když se stane studnou živé vody pro druhé! 

A proto přeji všem do vypečených letních dní dětské srdce, víru a studnu živé 
vody. A připomínám, že náš přirozeně klimatizovaný kostel má stále dveře otevře-
né. 

O. Lukáš Jambor
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Na jaře se jesličky Slušovice se zapojily 
do projektu Zelená pro život, a děti se 
tak mohly zúčastnit sázení stromů před 
jesličkami. Při zavlažování z dětských 
konviček jsme stromečkům i zazpívali. 
Po dlouhé pauze jsme mohli s dětmi 
navštívit také dětský koutek v místní 
knihovně. Děti si nejen prohlížely knížky, 
ale také si pohrály s hračkami. A nako-
nec tety knihovnice připravily dětem 
i drobnou svačinku. 

Začátkem května u nás proběhl barev-
ný týden. Plnili jsme zábavné úkoly, dě-

tem to šlo moc hezky a mohli jsme 
ukázat rodičům i na besídce, jak hladce 
nám jde rozeznávání barev. Besídku 
jsme uspořádali ke Dni matek, zazpívali 
jsme si, předvedli jsme i nějakou tu ří-
kanku, zabubnovali si do rytmu hudby 
a na závěr děti s rodiči tvořily ovocný 
špíz.

Co máme v plánu? V letní dny usku-
tečníme zahradní párty na faře. Pro děti 
bude nachystaný skákací hrad, malování 
na obličej, velké bubliny. K večeru si 
rozděláme oheň a opečeme špekáčky. 

V horkých dnech se jistě zchladíme vo-
dou, zalejeme stromečky, zajezdíme si 
na odrážedlech a uděláme si piknik 
na louce ve stínu stromů. 

Od 1. 7. 2022 přechází obě třídy mik-
rojeslí pod režim zákona o dětských 
skupinách. Do dětských skupin mohou 
chodit děti ve věku od 6 měsíců věku 
do zahájení povinné školní docházky. 
Po celou dobu školních prázdnin bude 
v dětských skupinách zajištěn provoz.

 Jana Henešová,
vedoucí mikrojeslí Slušovice

TÁBORY 2022
Letní prázdniny začínají!!! Je jen na vás, přijmete-li výzvu a stanete se 

správným dobrodruhem. Od 11. 7. do 26. 8. 2022 se můžete stát indiány, 
mafiány, šéfkuchaři a jinou oblíbenou postavou prostřednictvím našich 
letních příměstských táborů ve Slušovicích. Hry, soutěže, tvoření a spousta 
zábavy zde čeká jen na vás! Tak neváhejte a pojďte prožít léto s námi. 
Aktuální nabídku táborů, spolu s online přihláškou, najdete na: 

www.idomino.eu – volnočasové aktivity – tábory.
Všem našim klientům, malým i velkým, přejeme krásné a pohodové letní 

dny!
Na viděnou v některé z našich aktivit!
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V pondělí 23. května 2022 zástupci 
z řad žáků 9. A třídy naší školy navštívili 
společnost ROSTRA s. r. o. Vizovice. Tato 
firma nám nabídla možnost seznámit se 
s jejich výrobním programem a rozšířit si 
tak obzory při rozhodování o budoucím 
povolání.

Hlavním předmětem činnosti firmy 
Rostra s. r. o. je konstrukce a výroba 
nástrojů pro lisování plechových dílů, 
konstrukce a výroba přípravků, upínačů 
a náhradních dílů do lisovacích nástrojů 
a forem. Na nástrojích lisují plechové 
díly pro automobilový průmysl.

V pondělí dopoledne jsme se se zá-
jemci o exkurzi a s paní Zbrankovou pře-
sunuli k přistavenému autobusu. Ten 
nás přepravil do Vizovic k sídlu firmy. 

U vrátnice si nás vyzvedla personální 
asistentka, která nás zavedla do admini-
strativní budovy. Tam nás ve školicí míst-
nosti čekalo představení společnosti 
a jejího výrobního programu formou 
obrazové prezentace. Vedoucí obchod-
ního úseku Ing. Josef Šňupík žáky upo-
zornil na význam exkurze pro volbu 
studia strojírenských oborů a na násled-
nou možnost budoucího povolání v této 
společnosti. Mluvil také o podpoře další-
ho vzdělávání a rozvíjení odbornosti 
na jednotlivých pracovních pozicích spo-
jené s kariérním růstem. Před samotnou 
prohlídkou jednotlivých provozů nás po-
učil o bezpečnosti a chování v prosto-
rách nástrojárny a lisovny a rozdal nám 
ochranné brýle a pokrývky hlavy. Poté se 

žáci rozdělili do dvou skupin a v dopro-
vodu zaměstnanců společnosti se vydali 
na prohlídku.

Navštívili jsme pracoviště konstrukté-
rů, technologů, kontroly kvality, nástro-
járnu, lisovnu i sklady. Na každém ze 
středisek jsme si poslechli odborný vý-
klad, představili nám jednotlivá pracovi-
ště a pracovní pozice a odpověděli 
na naše dotazy. U lisu se většina účastní-
ků exkurze shodla na tom, že se budou 
raději učit a sedět v technologii nebo 
u počítače, než celý den nečinně moni-
torovat práci obrovského stroje a po-
slouchat ten hluk.

Po návratu do školicí místnosti jsme 
poděkovali za možnost návštěvy ve spo-
lečnosti a také za poskytnutí dopravy. 
Společně jsme se vyfotili a připravili 
na návrat zpět do Slušovic. Všichni obdr-
želi malý dárek jako upomínku na tuto 
exkurzi.

Mgr. Zdeňka Duroňová

PANGEA
Pod názvem Pangea se skrývá celo-

národní matematická soutěž, která 
funguje od roku 2013 a počtvrté se ji 
účastnila i naše škola, která nomino-
vala 37 velmi dobrých počtářů od pá-
tého do devátého ročníku. 

Žáci řešili 15 matematických příkla-
dů různé obtížnosti, které byly v letoš-
ním roce tematicky zaměřeny na ces-
tovatelské objevy. Úkoly byly zajíma-
vé, ale vyžadovaly logické uvažování 
a velmi kvalitní matematické schop-
nosti. Vyhodnocení prováděli organi-
zátoři soutěže v Praze. Všichni soutě-
žící obdrželi diplomy s přesným pořa-
dím v kraji a v rámci celé republiky. 

Letos naši žáci nezískali dostatek 
bodů k postupu do celonárodního ko-
la. Za páté ročníky dosáhla nejlepšího 
umístění Simona Kuželová, která se 
ze 463 účastníků Zlínského kraje 
umístila na 21. místě. Z šestých tříd 
z 359 žáků našeho kraje byl Mojmír 
Minařík na 16. místě. V sedmých roč-
nících se podařilo Adamu Gajdoší-
kovi získat 28. příčku z 323 žáků 
Zlínského kraje. Za osmé třídy byla 
nejlepší řešitelkou Berenika Vykopa-
lová na 19. místě z 372 účastníků. 
Z devátých tříd největšího úspěchu 
dosáhl Tomáš Vykopal, který byl 
v rámci kraje na 20. místě a v celé ČR 
z 7478 žáků na 690. místě.

Jejich umístění svědčí o skvělých 
matematických dovednostech.

Gratulujeme!
Mgr. R. Krupičková
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Rok se s rokem sešel a my tu opět 
pomalu vítáme prázdniny. Z našich no-
vých vyvýšených záhonů jsme sklidili 
první zahrádkovou úrodu (podařilo se 
nám vypěstovat ředkvičky, salát, kedlub-
ny, hrášek, jahody, rajčata, ale také by-
linky jako pažitku, mátu a meduňku), 
na kterých jsme si společně pochutnáva-
li. Zavítalo k nám několik divadelních 
a jiných představení - posledními byli 
sokolníci s dravými ptáky, navštívili jsme 
zoologickou zahradu i Galaxii ve Zlíně, 
měli jsme zajímavý program na nočním 
spaní předškoláků v mateřské škole a ta-
ké proběhl třídenní pobyt předškolních 
dětí na Rusavě. Můžeme se také pochlu-
bit i úspěchem ve výtvarné soutěži 
Bezpečně do školky a do školy, ve které 
získala krásné třetí místo Emička K.

S mateřinkou se v letošním školním 
roce loučí 25 dětí – od září je čeká nový 
milník jejich mladičkého života, tedy 
povinná školní docházka. Vzpomínám 
si, jak tyto předškolní děti přicházely 
poprvé do školky, byly to takové malé 
nešťastné hromádky, které tam mamin-
ky nechaly napospas osudu a my, paní 
učitelky, jsme se jim snažily dokázat, že 
je ve školce líp než na světě. Věřím, že se 
nám to povedlo, snažily jsme se pro děti 
hravou formou připravovat bezpečné, 
veselé a podnětné prostředí, směřovat je 
dál v jejich rozvoji. Teď už jsou to velké 
děti, které se budou seznamovat s nový-

mi požadavky společnosti a také se po-
stupně učit, že na světě je stejně dobře, 
jako ve školce. Všem těmto odcházejí-
cím dětem bych do této etapy chtěla 
za celou mateřinku srdečně popřát, ať je 
jejich cesta co nejméně náročná, i když 
nějaký kamínek či drobný neúspěch se 
na ní určitě objeví, ať jsou zdravé, šťast-
né a ať se jim v jejich životě daří vše tak, 
jak by si přály. A aby si občas vzpomněly 
na naši milou školičku, která je mnohé-
mu v jejich dosavadním životě naučila. 

Zároveň bych chtěla všem rodičům, 
dětem i ostatním čtenářům popřát krás-
né léto provázené teplým počasím, let-

ním koupáním, odpočinkem, podvečer-
ním grilováním a mnohými dalšími akti-
vitami, ale buďme, prosím, obezřetní 
a všímaví ke svému okolí a chovejme se 
bezpečně. Tato slova jsem zvolila proto, 
že jsem nedávno viděla reportáž o dvou 
malých chlapcích téměř ve věku našich 
dětí, jedoucích v běžném provozu 
ve žlutém autíčku, které podle nich jede 
300 kilometrů v hodině (jak vysvětlovali 
policistovi). Docela mě to pobavilo, ale 
zároveň donutilo se zamyslet nad tím, 
že i naše děti se chtějí podobat dospě-
lým, že již v tomto věku mají v hlavič-
kách spoustu informací, ke kterým ale 
občas potřebují své průvodce. A nebýt 
obezřetnosti ostatních, kdoví, jestli by 
tento příběh neskončil jinak, než poně-
kud vtipnou příhodou.

Mějte krásné léto!

Bc. Eva Povolná, ředitelka MŠ
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Placená inzerce

. . .nabídka práce

Hledáme nového kolegu na pozici Manipulant odpadové-
-

-

V loňském roce se uskutečnil Mate-
matický klokan pouze formou on-line 
a účastnil se jen omezený počet žáků 
šestého, sedmého a osmého ročníku. 
Letošní Matematický Klokan se už ko-
nal tradičním způsobem dne 18. března 
2022. Soutěž byla jako vždy rozdělena 
do čtyř kategorií: příklady s názvem 
Cvrček připadly dětem z druhého a tře-
tího ročníku, Klokánek počítali žáci ze 
čtvrtých a pátých tříd, úkoly z kategorie 
Benjamín byly záležitostí žáků z šestých 
a sedmých tříd a kategorie pod názvem 
Kadet přísluší osmým a devátým roční-
kům. 

 Limit k vyřešení 24 matematických 
úkolů byl stanovený na 60 minut. 
Příklady, rozdělené do tří stupňů obtíž-
nosti, byly hodnoceny třemi, čtyřmi 
nebo pěti body. Pokud byla chybná 
odpověď, odečítal se jeden bod, nezod-
povězená otázka byla hodnocena nu-
lou. Nikdo z řešitelů nemohl prohrát, 
protože každému bylo na úvod přičte-
no 24 bodů, maximum získaných bodů 
bylo 120, v kategorii Cvrček 90 bodů. 

 

V kategorii Cvrček vyhrála Pavlína 
CHOVANCOVÁ, druhé místo náleží 
Davidu Šlahařovi a o třetí místo se dělí 
Tereza Endlerová s Eliškou Vaňkovou. 
V kategorii Klokánek byl nejlepší Kryštof 
SOUSEDÍK, následoval Petr Starý 
a Daniel Kovář. První místo v kategorii 

Benjamín obsadil Jakub NEVRLÝ, stříbro 
patří Mojmíru Minaříkovi a bronz 
Matyáši Nagymu. Nejvyšší příčku v ka-
tegorii Kadet obsadil Vojtěch KOLÁŘ, 
na druhé příčce stanul Samuel Krajíček 
a na třetí pozici je Petr Tobiash Matula. 
První tři nejlepší žáci v každé kategorii 
dostali diplom.

 Mgr. R. Krupičková
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Vážení spoluobčané, příznivci fotbalu. 
Fotbalová sezóna 2021/2022 proběhla 
u FC Slušovice s nebývalými úspěchy. Je 
potěšitelné, že jsme v oblasti mládeže 
zaznamenali nárůst nových členů v pří-
pravce a také se pomalu vrací hráči, 
kteří z různých důvodů přerušili svoji 
činnost v klubu. Přesto i my se potýkáme 
s určitými mezerami mezi ročníky a např. 
žákovská mužstva jsme museli spojit se 
sousední Veselou. Zejména u přípravky, 
bychom přivítali větší pomoc rodičů při 
organizování tréninků a zápasů. Právě 
z těchto nejmenších nám vyrostli hráči, 
kteří se dnes podílejí na letošním úspě-
chu celého klubu. 

Dorostenci se stali suverénními vítězi 
krajské soutěže sk. A, kdy si s velkým 
předstihem a náskokem třinácti bodů 
zajistili postup do nejvyšší soutěže 
Zlínského kraje, a to do krajského přebo-
ru. Nastříleli o polovinu víc gólů, než je-
jich nejlepší soupeři. 

Naše B mužstvo mužů prošlo okres-
ním přeborem ve velkém stylu a postu-
puje do krajské 1. B třídy. Za celou sezó-
nu byli poraženi jen jednou, což je vyni-
kající výsledek, který by se v historii 
okresních přeborů hledal asi dlouho. 

Také A mužstvo mužů zaznamenalo 
skvělou sezónu a skončilo v krajském 
přeboru na druhém místě. Výborné 
umístění podtrhuje také to, že na před-
ních místech krajského přeboru jsou tý-
my, které ve větší míře angažují prvoligo-
vé a divizní fotbalisty. Tyto týmy jsme 
nechali za sebou, vyjma vítěze krajského 
přeboru, kterého jsme jako jediní v kraji 
dokázali porazit. 

Do nové sezóny si tak můžeme jen 
přát, aby všechna naše družstva hrála 
pěkný pohledný fotbal, udržela si stabilní 
úroveň a naši mládežníci měli z fotbalu 
a sportu opět radost.

Jako další metu jsme si stanovili 
s A mužstvem postup do divize.

Naše poděkování za podporu patří 
Městu Slušovice, partnerům klubu, fa-
nouškům a všem, kteří se starají o naše 
mužstva a stadion. 

Za výbor FC Slušovice 

 Michal Klimt, předseda klubu
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Návod na prožití – přežití nabízí 
pro příští sezónu Městské divadlo 
Zlín. Motto s jemnou česko-slo-
venskou slovní hříčkou odkazuje 
ke složité době, ve které žijeme, 
a láká na divadlo jako na způsob 
terapie. 

„Přirozeně vyvstává otázka, jestli 
má dnes divadlo smysl. Jestli má smy-
sl ho dělat, navštěvovat ho. Historická 
zkušenost nás učí, že jednoznačně 
má. A možná víc než v časech klidu. 
Poskytuje Relax, uvolňuje stres, vzdě-
lává a učí nás žít. Umí dodat odvahu 
překonat překážky. Dovolí na chvíli 
zapomenout na každodenní trápení. 
Bez nadsázky se dá říci, že nám diva-
dlo pomáhá přežít,“ vysvětlil umělec-
ký šéf MDZ Patrik Lančarič.

Diváci se mohou těšit na světové 
novinky v české premiéře (Mary Page 
Marlowe, Albion), osvědčenou kome-
diální klasiku (Hra, která se zvrtla, Muž 
pod postelí), silný dramatický příběh 
(Koně se střílejí) i velký broadwayský 
muzikál (Ženy na pokraji nervového 
zhroucení). 

Předplatné je právě v prodeji 
(v pokladně divadla i online na we-
bu). Nová sezóna v Městském di-
vadle Zlín začíná 17. září.
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V rubrice Společenská kronika jsou zve-
řejňovány významné životní události ob-
čanů Slušovic. Pokud nechcete tyto infor-rr
mace, které se vás osobně týkají zveřejnit,
obraťte se na matriku MěÚ – písemně,
osobně nebo telefonicky. Tel. 577 983 
344, 577 981 376.

matrikářka

V Ý R O Č Í 

Marie Vančíková
Anna Škrabanová
Ludmila Babíková
Marie Matúšová
Marta Slováčková
Milan Fenyk
Vlasta Böhmová
Vladimír Hefka
Věra Elšíková

Všem jubilantům 
srdečně blahopřejeme!

N A R O Z E N Í

Eliška Garguláková
Matyáš Ježík
Jonáš Hrstka
Ella Huserová
Eliáš Mrázek
Theo Russek
Františka Klára Skočovská
Berenika Šamajová
Thomas Tuček

Šťastným rodičům blahopřejeme 
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

Ú M R T Í

Josef Pšenčík
Jaromír Kobylík
František Pšenka
Marie Pšenková
 Pozůstalým vyjadřujeme 
 upřímnou soustrast.

Z L A T É   S V A T B Y

V dubnu oslavili ZLATOU SVATBU
manželé Marie a Jaromír Sousedí-

kovi. 
Jménem města Slušovice jim popřál 

do dalších společných let starosta Petr 
Hradecký a poděkoval jim za jejich 
práci pro rodinu a pro společnost.

Manželé Helena a Vlastimil 
Knápkovi oslavili ZLATOU SVATBU  
v červnu. Také jim za jejich práci jim 
poděkovali a popřáli představitelé 
města.

 Za znamenitou práci byli v Muzeu 
Jana Amose Komenského v Uherském 
Brodě oceněni učitelé a ředitelé škol  
i vedoucí školní jídelny z celého Zlínského 
kraje.

Paní učitelka Marie Matušů mezi 
oceněné pedagogy Zlínského kraje 
zcela jistě patří. Slavnostní diplom si 
převzala ve středu 20. 4. 2022.

Celý svůj profesní život zasvětila vý-
chově a vzdělávání mladé generace ve 
zlínském regionu. Pedagogickou praxi 
započala v roce 1977 jako učitelka na  
1. stupni ZŠ ve Spytihněvi, kde učila 16 
let, a souběžně organizovala volnočaso-
vou aktivitu mládeže. V roce 1993 na-
stoupila na Základní školu ve Slušovicích 
a zde působila do roku 2019. Ve Slu-
šovicích vzdělávala nejmladší generaci 
po dobu 26 let. V následujících letech 
nám vypomáhala zastupováním nemoc-
ných pedagogů.

Mgr. Rostislav Šarman
ředitel školy

V komunitním centru i nadále pracujeme 
na poskytování pomoci a podpory našich  
klientů, a to formou besed s odborníky, klubů 
pro rodiče, workshopů pro maminky, herničky 
pro rodiče s dětmi či kroužku Tvořínek. 

Šikovní tvořínci si v průběhu celého roku mohli 
vyzkoušet nejrůznější výtvarné techniky. Pracovali 
s papírem, přírodním materiálem i hlínou. Stříhali, 
lepili, trhali a znova lepili. Spotřebovali hromady 
barevných plyšových kuliček, chlupatých drátků 
a třpytek, bez kterých by to prostě nešlo. I když 
byla některá z technik náročnější, vždy se s ní sta-
tečně poprali.

Nabídku vzdělávacích seminářů, besed a work- 
shopů můžete průběžně sledovat na vývěsce vedle 
„hasičárny“ ve Slušovicích, nebo na našich webo-
vých stránkách, či FB.

Marta Hefková, KCR Slušovice


