
Vážení spoluobčané,

i přes malé odmlčení, které bylo způ-

sobeno nepříznivým vývojem situace  

posledních dní, máme pro Vás spoustu 

novinek o investicích a akcích plánova-

ných městem, které nás v nejbližších 

dnech čekají, jiné se již realizují. Než 

s výčtem začneme, rádi bychom podě-

kovali touto cestou každému, kdo se 

ve vyhlášeném nouzovém stavu jakým-

koliv způsobem podílel na zajišťování 

potřeb spoluobčanů a pomáhal s náku-

py jídla a léků pro naše seniory nebo 

s přípravou a distribuci ochranných 

a dezinfekčních prostředků. 

Protože jsme byli zařazeni mezi úspěš-

né žadatele o dotaci na výstavbu 

Komunitního domu pro seniory, připra-

vujeme již v tuto chvíli podklady pro vy-

psání veřejné zakázky na tuto stavbu, 

která by měla stát mezi městskými byto-

vými domy čp. 621 a 590 a o kterou je 

již ze stran našich seniorů velký zájem.

V měsíci červnu budou na terasy so-

kolské zahrady nainstalovány herní prv-

ky pro děti. Rovněž je připraven do ve-

řejné soutěže projekt multifunkčního 

hřiště s ledovou plochou ve sportovním 

areálu ZŠ.

V nové sokolovně v době nouzového 

stavu proběhlo kromě malování také 

i posílení elektrických okruhů, a to z dů-

vodu navyšujících se požadavků na tech-

nickou vybavenost budovy. 

Byly spuštěny nové webové stránky 

města, které mají ulehčit přístup k infor-

macím a které se budou dle potřeby na-

dále rozšiřovat i o praktické funkce.

Nyní finišují práce na rekonstrukci ka-

nalizace v ulici Dostihové, kde se i záro-

veň přemísťuje jedna větev. Vedla přímo 

pod objektem baru a byla při vyšších 

průtocích značně poruchová právě pro 

své nestandardní trasování. Vrcholí pro-

jekt zasíťování lokality pro bydlení BI 64 

na ulici Vítězství a počítá se s podzimní 

rekonstrukcí vodovodu a kanalizace 

na nám. Svobody.

Podařilo se nám získat dotaci na poří-

zení užitkového elektromobilu, který bu-

dou využívat Služby města Slušovice při 

pracích spojených s péčí o vzhled města.

Na budovu městského úřadu letos če-

kají investice dvě, z toho jedna již pro-

běhla. Jednalo se o instalaci venkovních 

žaluzií, které zmírní dlouholetý problém 

s přehříváním budovy. Druhá investice 

proběhne v období velkých prázdnin 

a bude se týkat rekonstrukce značně 

zastaralé plynové kotelny.

Další plánovaná prázdninová investice 

bude tentokráte směřována do základní 

školy, kde proběhne renovace rozvodů 

požární vody.

Jeden z dalších velkých projektů, 

na kterém se usilovně pracuje, je pláno-

vaná úprava náměstí ve Slušovicích.

Na místním hřbitově právě probíhá 

oprava a konzervace centrálního kříže.

Na sídlišti Padělky bude probíhat po-

stupná revitalizace městské zeleně a ob-

nova chodníků a to především mezi pa-

nelovými domy čp. 553 a 554, dále po-

tom projde částečnou změnou i plocha 

za čp. 549 včetně opravy poničených 

stezek z asfaltobetonu.

Bohužel pro letošek musíme zrušit již 

tradiční akci pro děti pořádanou na fot-

balovém stadionu v den předání vysvěd-

čení. Nicméně máme příslib srpnové ná-

vštěvy Kinematografu bratří Čadíků.

Závěrem musíme konstatovat, že i přes 

nepříjemná omezení posledních měsíců 

se nám daří pokračovat v započatých 

a plánovaných projektech pro město 

Slušovice.

S přáním pevného zdraví za vedení 

města

Petr Hradecký, starosta

Jan Fenyk, místostarosta
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• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu č. 3/2020 o poskytnutí indivi-

duální dotace z rozpočtu města uzavře-

nou mezi Městem Slušovice a MS Hrubá 

jedla Slušovice. Dotace ve výši 5 000 Kč 

bude použita na pronájem sokolovny – 

Myslivecký ples 15. 2. 2020. 

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu s Klubem rodičů při ZŠ Slušo-

vice. Dotace ve výši 25 000 Kč bude 

použita na pokrytí nákladů spojených 

s realizací rodičovského večírku, rozsvě-

cování vánočního stromku a další akce 

pro děti realizované v rámci školy. 

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu s Domovem pro seniory Lukov. 

Dotace ve výši 42 000 Kč bude použita 

na provoz zařízení a péči o seniory. 

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu se střediskem Junák – český 

skaut. Dotace ve výši 20 000 Kč bude 

použita pro zajištění běžné činnosti, 

vzdělání členů a dětí po stránce vědo-

mostní i praktické, údržbu majetku 

a rozšíření činnosti o další aktivity. 

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu se Spolkem přátel hradu 

Lukova. Dotace ve výši 3 000 Kč bude 

použita na památkovou obnovu hradu 

Lukova – stavební materiál, na úhradu 

nákladů na řemeslné služby dodavatelů.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu s Českým svazem včelařů 

Slušovice. Dotace ve výši 30 000 Kč bu-

de použita na nákup léčiv pro ZO a kva-

litního chovného materiálu pro zlepšení 

chovu v oblasti Slušovic. 

Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu s Centrem služeb a podpory 

Zlín. Dotace ve výši 5 000 Kč bude pou-

žita na provoz registrované sociální služ-

by Slunečnice, která poskytuje ambu-

lantní sociální službu péče osobám 

s mentálním a kombinovaným postiže-

ním. 

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu se Střediskem rané péče 

EDUCO Zlín. Dotace ve výši 5 000 Kč 

bude použita na zajištění služby rané 

péče pro klienty ze Slušovic. 

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu se zařízením SENIOR 

Otrokovice. Dotace ve výši 7 000 Kč bu-

de použita na podporu registrované so-

ciální služby Domov pro seniory.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu se Sociálními službami města 

Kroměříže. Dotace ve výši 7 000 Kč bude 

použita na úhradu provozních nákladů 

pro uživatele, který je občanem města 

Slušovice.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu s Českým zahrádkářským sva-

zem Slušovice. Dotace ve výši 50 000 Kč 

bude použita na modernizaci zpracování 

ovoce.

• Rada města schválila smlouvu s obcí 

Ostrata o ukládání biologicky rozložitel-

ných zbytků.

• Rada města schválila dodatek ke zři-

zovací listině městské knihovny 

ve Slušovicích, který doplňuje do zřizo-

vací listiny doplňkovou činnost – balení 

knih, sešitů a laminování. 

Rada města schválila doplnění knihov-

ního řádu o přílohu č. 2 - ceník služeb 

v městské knihovně ve Slušovicích. 

• Rada města schválila provedení re-

staurační práce na hřbitovním kříži 

ve Slušovicích, kterou provede pan 

Matěj Bednařík.

• Rada města schválila Požární řád 

města Slušovice, kterým se vymezuje 

činnost osob pověřených zabezpečová-

ním požární ochrany, podmínky požární 

bezpečnosti, přehled o zdrojích vody 

pro hašení požárů, způsob vyhlášení 

požárního poplachu apod. Požární řád 

nabývá účinnost dnem schválení v radě 

města.

Rada města na základě žádosti Města 

Otrokovice souhlasí s průjezdem konvo-

je motocyklů při akci MOTOBESIP – 

MIDNIGHTRIDE 2020 v sobotu 6. 6. 

2020 (náhradní termín je 13.  nebo 27. 

6.) v době od 22 do 24 hodin po trase 

čtyřproudová komunikace – kruhový 

objezd – areál dostihové dráhy.

Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu se Společností podané ruce o. 

p. s. Dotace ve výši 5 000 Kč bude pou-

žita na zajištění poskytování sociální te-

rénní služby ve Slušovicích orientované 

na aktivní uživatele nealkoholových 

drog.

Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu s Římskokatolickou farností 

Slušovice. Dotace ve výši 50 000 Kč bu-

de použita: provozní náklady 20 000 Kč, 

chrámový sbor 15 000 Kč, Farní ples 

5 000 Kč a Schola Cantiamo 10 000 Kč.

Rada města schválila zpracování stu-

die využitelnosti na fotbalový stadion 

Slušovice s firmou OZ engineering, 

na základě které budou navrženy mož-

nosti využití horního patra hlavní tribuny 

s ohledem na doplnění dokumentace 

pro požární bezpečnost objektu.

Rada města na základě výběrového 

řízení schválila dodavatelem veřejné za-

kázky „Dětské hřiště – Sokolská zahra-

da, Slušovice“ firmu hřiště.cz, s. r. o., 

která nabídla nejnižší cenu 1 902 060 Kč 

vč. DPH.

Rada města schválila vyhlášení kon-

kursního řízení na vedoucí pracovní mís-

to ředitele/ředitelky Mateřské školy 

Sluníčko, Slušovice, příspěvkové organi-

zace s předpokládaným nástupem 1. 10. 

2020.

Více na webových stránkách města – 

www.slusovice.cz.

Během měsíce června započala in-

stalace herních prvků pro děti v pro-

storách sokolské zahrady. Důvodem 

pozdější instalace těchto prvků byla 

snaha co nejvíce ochránit čerstvě nasa-

zenou zeleň. Byly vzneseny oprávněné 

obavy, že větší akumulace návštěvníků 

a jejich případný pohyb mimo vyhraze-

né prostory, by mohly čerstvou zeleň 

poničit.

Pevně věříme,  že umístění těchto 

nových herních prvků přiláká do pro-

stor sokolské zahrady nejen děti, pro 

které jsou prvky určeny, ale i širší veřej-

nost.
Vedení města
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JAK TO CHODÍ V DOMINU?Šustění papíru, zvuk stříhajících nůžek 

nebo ručiček přehrabujících se v doze 

s knoflíčky a neustálé dotazy: „Co bude-

me dnes vyrábět?“ 

Víte, kde jsme?

Vítejte ve Tvořínku, který byl i letošní 

školní rok bohatě navštěvován přede-

vším dětmi předškolního věku. 

Pravidelně se tak každé úterní odpoled-

ne scházela skupinka dětí, které jsou 

kreativní, baví je tvoření a rády tráví svůj 

volný čas aktivně.

Děti v průběhu roku vyráběly krásné 

originální výrobky, většinou inspirované 

aktuálním ročním obdobím. Hravou for-

mou tak trénovaly jemnou motoriku, 

rozvoj fantazie a kreativity, osvojovaly si 

nejrůznější výtvarné techniky a bavily se 

přitom se svými vrstevníky. Nejednou se 

i zpívalo :-).

Veselo bylo ovšem i v otevřené herně 

pro rodiče s malými dětmi, která každé 

páteční dopoledne nabízela možnost 

rodičům strávit čas spolu se svými dětmi 

a dalšími maminkami. 

Také herna je hojně navštěvována 

nejen maminkami ze Slušovic, ale také 

maminkami z blízkého okolí. Vznikl tak 

prostor pro výměnu zkušeností, rozho-

vory, děti se během hry přirozeně osmě-

lují a navazují první drobná přátelství. 

Letními prázdninami naše aktivity ne-

končí, na letošní letní měsíce připravuje-

me několik setkání a mnoho dalších ak-

tivit. O bližším programu vás budeme 

informovat na naší vývěsce vedle hasi-

čárny ve Slušovicích, nebo na našich 

webových stránkách, či Facebooku.

O prázdninách pořádáme příměstské 

tábory pro děti od 5 let. Na tyto můžete 

své děti přihlásit přes webovou aplikaci: 

www.idomino.eu

V letním provozu bude i nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež, a to každý 

pracovní prázdninový den v čase 9–15 

hodin.

Jesle poběží v nepřerušeném provozu 

po celou dobu prázdnin.

Všem dětem a jejich rodičům přejeme 

krásné prázdniny, plné pohody a krea-

tivních zážitků a moc se těšíme na shle-

dání v prázdninovém čase. 

Marta Hefková

Poznámka redakce: V příštím vydání SN vám objasníme, proč je ve znaku města beránek. Chceme vám dát prostor k tomu, zda 

znáte odpověď, případně čas k vyhledání správné odpovědi.

Vážení přátelé, zdravím Vás. 

Pan místostarosta mě žádal o příspěvek do městského časo-

pisu, tak tady ho posílám.

Jeden kluk vůbec nechodil do kostela, a tak když tam jednou 

přece byl, zeptal se mě potom: „Proč vy v tom kostele pořád 

mluvíte o kozlíkovi?“ Vytřeštil jsem na něho oči – „My, a o koz-

líkovi?“ Trval na svém. „Ale ano, pořád tam kozlíka vzpomíná-

te“. Nechal jsem si od něho připomenout, kdy bychom podle 

něho měli mluvit o kozlíkovi, a teprve potom mně svitlo. „Jo, ty 

myslíš beránka? Tak to je něco jiného“. 

Proč tedy mluvíme v kostele o beránkovi? Jan Křtitel sice 

označil Ježíše za beránka Božího jako první, ale za užívání toho-

to názvu vděčíme spíše Janu Evangelistovi, který si tento název 

velmi oblíbil a ve své knize Zjevení ho používá celkem 28x. 

Abychom tomuto označení lépe rozuměli, musíme se ptát po 

jeho původu a po jeho funkci v knize Zjevení. Beránka je zřejmě 

potřeba chápat jako beránka velikonočního, protože Ježíš uvedl 

při poslední večeři svou spasitelskou smrt do souvislosti s veliko-

nočním beránkem. V židovství se sice samému velikonočnímu 

beránkovi nepřipisuje žádná smírčí funkce, ale krvi beránků, 

kteří byli zabiti před vyjitím z Egypta, ano. Proč dává Jan 

Evangelista přednost titulu Beránek pro Krista? Důvody lze od-

vodit z předchozího: na pozadí události vyjití z Egypta totiž 

vzniká představa, že nový Boží lid je vykoupen krví velikonoční-

ho beránka. Tak jako zabití beránci před vyjitím z Egypta zjed-

nali svou krví izraelskému lidu záchranu před zhoubou, tak 

smazává velikonoční beránek Kristus svou krví hříchy lidí. Teprve 

tím se stávají pravým Božím lidem. 

Ale tato volba označení Beránek pro Krista se u Jana děje 

také se zvláštním úmyslem. V té době se zvedlo první veliké 

pronásledování křesťanů v celé římské říši, naprosto nečekané. 

Jak si to mají křesťané vysvětlit, jak se k němu postavit? A právě 

Kristus jako zabitý Beránek je tak důležitý pro pronásledovanou 

církev, která tak má před očima že i ona jako její Pán dobývá své 

vítězství nakonec jen ve smrti. Úděl křesťana je kopií údělu 

Beránka, kterého následují. Beránek vítězí ve své slabosti, v ní je 

opravdu silný. To platilo i pro křesťany: ve své očividné slabosti 

v tehdejší společnosti jsou s Kristem silní a mohou jako on vy-

bojovat vítězství v ponížení. 

Ale když jsem se kohokoliv zeptal, proč máme my ve znaku 

beránka, nikdo to nevěděl. Netvrdím, že je většina těch, kdo to 

netuší. Opravdu nevím, kolik je takových, ale vědět by to měl 

snad každý. Proto prosím pana starostu, aby nám příště napsal 

proč, tomu tak je.

 S pozdravem Váš Josef Kuchař
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Asi většinu z vás již nebaví číst 

o jisté nemoci. Ale tak či tak, ovliv-

nila a bude ovlivňovat životy nás 

všech ještě delší čas. To se týká sa-

mozřejmě i chodu naší knihovny, 

která byla po dobu šesti týdnů pro 

veřejnost uzavřena.

Původně bylo znovuotevření knihoven 

avizováno na 8. června. Překvapením 

pro mne i ostatní knihovnice a knihovní-

ky bylo, když jsem se ve čtvrtek 23. 

dubna večer dozvěděla, že následující 

pondělí mohou knihovny otevírat. 

Předesílám, že v daný termín knihovny 

otevřít mohly, avšak nemusely. Vše bylo 

na dohodě se zřizovatelem a možnos-

tech dané knihovny přizpůsobit se pod-

mínkám otevření. My jsme zvládly ote-

vřít hned ten první den. Sice přes okén-

ka, ale přesto čtenáři mohli knihy nejen 

vrátit, ale také si je rezervovat. Pro tento 

způsob máme výhodné umístění. 

Spousta knihoven si ponechala na ote-

vření delší čas.

Uvnitř naší knihovny v té době ještě 

stále probíhaly určité úpravy, které byly 

naplánovány v domnění, že na ně máme 

dostatek času a že využijeme uzavření 

knihovny tvořivým způsobem. A tak se 

můžete těšit na kobercové pódium 

v dětském oddělení v novém hávu. Je 

krásně zelenkavé a citlivě doplňuje inte-

riér dětského oddělení. Je pravda, že 

nyní své oblíbené schůdky děti moc ne-

využijí, v době uzávěrky Slušovických 

novin stále platí, že omezujeme pobyt 

v knihovně na dobu nezbytně nutnou 

k vrácení a výběru knih. Služby pobytové 

(hraní či čtení v dětském oddělení, pří-

stup na internet, studium apod.) nejsou 

v současnosti umožněny. V době, kdy 

čtete tento článek, však může být spous-

ta věcí již jinak.

Stále dezinfikujeme prostory a povr-

chy, včetně klik, prostory jsou větrané. 

Abychom vás ochránily před případnou 

nákazou, vrácené knihy byly na týden 

umístěny do karantény. Při vstupu 

do knihovny, než kterýkoliv čtenář (platí 

i pro malé děti, které se po knihovně 

pohybují samy) sáhne do regálu, je povi-

nen si ruce dezinfikovat přípravkem, 

který je k dispozici u vstupu. Samozřejmě 

můžete knihy nechat doma „odležet“ 

tak, jako třeba nákup z obchodu. 

Nutností je pohyb po knihovně v roušce 

nasazené správným způsobem (překrytá 

ústa i nos) po celou dobu, kterou zde 

budete. Chápu, že jste již unavení z no-

šení roušek, pro nás to také není jedno-

duché, ale toto je nediskutovatelná pod-

mínka, abychom vám mohli poskytovat 

své služby. Naštěstí naprostá většina 

čtenářů ji chápe a akceptuje jako nutný 

fakt, stejně jako použití dezinfekce.

Platí možnost zavolat si předem na tel. 

575 570 636, abychom vám na určitý 

den připravily knihy. Můžete si klidně již 

v pondělí objednat knihy na pátek. Je 

možné si říct, tituly kterého autora byste 

rádi, přímo názvy nebo jen žánr (detek-

tivní romány, romantické příběhy apod.). 

Budeme se snažit vám zodpovědně vy-

brat knihy, které by se vám mohly líbit. 

Ty, které jste již měli vypůjčeny, vám 

do balíčku nepřipravíme. Počítač nám 

prozradí, že jste určité tituly již měli vy-

půjčeny dříve.

Další pravidla pohybu v knihovně 

jsou následující: 

Pokud trpíte jakýmkoliv respiračním 

onemocněním nebo jste byli ve vědo-

mém kontaktu s nakaženým člověkem, 

žádáme vás, abyste svoji návštěvu odlo-

žili. Pokud jste vy nebo někdo ve vaší 

domácnosti onemocnění prodělali, je 

potřeba to oznámit při vracení knih. 

Nevracejte knihy, pokud je v domácnosti 

v současné době nemocný člověk, vráce-

ní a návštěvu odložte. Půjčovní doba 

vám bude samozřejmě prodloužena.

Prosíme také o dodržování roze-

stupu 2 m.

Během uzavření knihovny proběhla 

kromě inovace pódia také instalace ža-

luzií na pěti velkých francouzských ok-

nech v čítárně a v půjčovně u sedaček, 

kde probíhají výtvarné dílničky. Napříště 

už dětem nebude při tvoření svítit sluníč-

ko přímo do očí. 

Byly předělány také zábrany u oken 

při vstupu a v dětském oddělení tak, aby 

byla možnost otevřít a umýt okna 

z vnitřních prostor a bez nutnosti od-

montovávání a sundávání těchto těž-

kých kovových zábran.

Novinkou, která začíná být v knihov-

nách v této době standardem, jsou mo-

bilní plexi zábrany na pultě, které zvyšu-

jí ochranu vaši i naši. Bez nich bychom 

nemohly dodržet pravidlo dvoumetrové-

ho odstupu (platí i pro odstup návštěv-

níků od knihovníků a naopak). Mám rá-

da, když knihovna žije a je vstřícná ná-

vštěvníkům, otevřený prostor bez bariér, 

ale v současné době je nutností jej tro-

chu přizpůsobit stávající situaci.

Někoho možná napadlo, co jsme 

celou tu dobu v knihovně dělaly. 

Ujišťuji vás, že jsme neseděly s noha-

ma na pultě a nečetly si. V knihovně se 

práce vždy najde. Kromě úprav, o kte-

rých jsem zde již psala, proběhlo strojo-

vé čištění podlahové krytiny, mytí oken, 

zpracovaly jsme pro vás nové knihy, při-

pravovaly papírovou verzi hry Lovci perel 

(použitelnou v případě, že nebudeme 

moci využít počítačové verze). 

Zpracovávaly jsme nové knihy pro dvě 

z knihoven regionu, o které se v rámci 

Smlouvy o regionálních funkcích stará-

me. Připravovaly jsme budoucí dílničky 

pro děti a věnovaly se dalším věcem, 

ke kterým se během roku těžko dostává-

me. Průběžně jsou přebalovány knihy 

z našeho fondu.
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Statistika je nuda - alespoň podle pís-

ničky z pohádky Princové jsou na draka. 

Má však cenné údaje. Proto máme pro 

vás pár údajů, které vypovídají o činnos-

ti městské knihovny.

K 31. 12. 2019 čítal fond naší knihov-

ny 15.728 knih + 19 CD-ROMů.

Registrovaných uživatelů bylo 534, 

z toho 197 do 15 let (tj. 37% dětských 

čtenářů).

Přivítaly jsme 6.934 návštěvníků, z to-

ho 5.956 půjčovny, 38 internetu, 920 

kulturních a vzdělávacích akcí. 20 ná-

vštěvníků bylo na akci, kde knihovna 

nebyla hlavním pořadatelem (schůzka 

klubu důchodců, na níž měli senioři 

oznámit svou účast na zájezdu).

V loňském roce do knihovního fondu 

přibylo 1.252 knih. Odebírali jsme 30 

titulů časopisů. 

Uskutečnilo se 17.479 výpůjček knih 

a časopisů (12.511 beletrie a naučné li-

teratury pro dospělé, 3.548 pro děti, 

1.300 periodik a 120 audioknih).

Bylo vyřízeno 51 požadavků na mezik-

nihovní výpůjční službu (vypůjčení knihy 

z jiné knihovny, pokud ji nemáme 

ve fondu).

V knihovně se konalo celkem 62 akcí. 

Kromě besed a workshopů pro MŠ a ZŠ 

či dopoledních setkání pro maminky 

s dětmi se v roce 2019 uskutečnila také 

spousta kreativních dílniček pro děti. 

Velmi oblíbené a hojně navštěvované 

bylo podzimní a adventní kreslení slupo-

vacími barvičkami na sklo. Děti měly 

námi předkreslené obrysy, které si mohly 

vymalovat. Poté jsme hotové obrázky 

nechaly v knihovně zaschnout a na dru-

hý den si je děti mohly vyzvednout a na-

lepit doma na okna nebo jinam. Většinu 

volných prostor jsme měly dlouhou do-

bu obsazenou těmito výtvory. Možná 

jste je postřehli v některých oknech, 

někde je uvidíte dokonce ještě i teď. 

V knihovně probíhaly také letní dílničky. 

Do činnosti městské knihovny spadá 

také výroba vstupenek a plakátů na ak-

ce Města Slušovice, propagace těchto 

akcí a prodej vstupenek. Připravujeme 

řemeslnickou část Adventního jarmarku 

mikroregionu Slušovicko.

Na konci ledna 2020 byla po pěti le-

tech opět spuštěna hra Lovci perel pro 

žáky ZŠ. Příprava zabrala spoustu času 

a energie, ale věřím, že byla dobře inves-

tovaná. Lovci si mohou vybrat ze spous-

ty knih označených nálepkou s nápisem 

Toto je perlorodka. K těmto knihám 

dostanou lovci při jejich vypůjčení hrací 

kartu s otázkami. Když na všechny otáz-

ky správně odpoví, obdrží perlu (korál-

kovou).

A na co můžete těšit? 

Postupně spouštíme následujících 

služby, jejichž spuštění bylo z důvodu 

aktuální situace odloženo. Jedná se 

o balení knih a sešitů pro veřejnost. 

Cena balení je 8 Kč za formát do A5 

včetně, 10 Kč do A4 včetně a 15 Kč 

za větší než A4, atyp. V plánu je kopíro-

vání, jehož možnost ve Slušovicích schá-

zí. Také laminování vámi přinesených 

dokumentů do formátu A3. 

Příjem kabelek na Kabelkový veletrh 

Naděje Zlín je opět spuštěn. Kvůli situ-

aci byl kabelkový veletrh přesunut 

z dubna na 21. září (od 13 hodin 

v Městském divadle Zlín). Takže mini-

málně do 11. září budeme sloužit jako 

sběrné místo pro kabelky, batohy, tašky, 

které chcete darovat. Pokud jste při úkli-

du zjistili, že máte doma kabelky v hez-

kém stavu, které se vám nehodí, nevy-

hovují nebo je nenosíte, a chcete po-

moct dobré věci, rády je od vás převez-

meme v půjčovní době knihovny.

Současná situace není jednoduchá, 

ale určitě to spolu zvládneme. Děkujeme, 

že jste ohleduplní a dodržujete pravidla 

týkající se pohybu v knihovně. Někomu 

se nemusí líbit, ale vše je činěno s ohle-

dem na zdraví nás všech. 

Je také možné, že v době, kdy čtete 

tento článek, se již některá opatření 

změnila, ale vše se bude vyvíjet s ohle-

dem na aktuální situaci. Už se také těší-

me, až vám budeme moci zpřístupnit 

i další služby, hraní na krásném pódiu 

nebo hračky pro děti apod. Já osobně 

jsem si v této zvláštní době uvědomila 

spoustu věcí. Třeba skutečnost, že to, co 

bereme jako samozřejmost, samozřej-

mostí být nemusí. Že je úžasné moci 

volně dýchat, jít na procházku s přáteli, 

vidět se s rodinou a nemuset se obávat 

o své blízké. Doufejme, že nám určité 

pochopení, jak se vlastně máme krásně, 

když toto vše můžeme mít, vydrží 

do dalších dnů, kdy už třeba budeme 

moci odložit roušky a vracet se ke svým 

životům a běžným činnostem…

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Jana Kapustová

Městská knihovna ve Slušovicích

Každý lovec perel, který už získal něja-

kou perlu, má v knihovně zavěšenou 

šňůru s navlečenými perlami, označenou 

přiřazeným číslem, které zná (dostane 

zvláštní průkaz lovce perel, na němž je 

toto číslo uvedeno). Pokaždé, když zod-

poví správně všechny otázky ke knize, 

navléknou knihovnice na šňůru další 

perlu.

Prozatím bylo avizováno trvání hry 

do 30. listopadu, ale je možné, že její 

trvání vzhledem k současné situaci po-

suneme až do konce školního roku 

2020/2021. Po ukončení hru vyhodnotí-

me a nejúspěšnější lovci perel budou 

odměněni. Ale odměnu dostanou nejen 

ti nejúspěšnější. Jakou, to záleží na tom, 

kolik budou mít Morionů (viz. dále) 

a kolik získali perel. Ke knihám totiž 

existují také nepovinné otázky. Když 

na ně děti odpoví, dostanou odměnu 

ve formě zvláštních knihovnických pe-

něz – Morionů, které mohou po ukon-

čení hry směnit za různé odměny v bo-

hatém knihovnickém obchůdku. I získa-

né perly se budou směňovat.

Přidat se ke hře mohou děti kdykoliv. 

To, že někdo začal dříve, neznamená 

nutně, že musí být úspěšnější v lovu, než 

ten, kdo se přidal třeba v létě. Někomu 

může dojít nadšení, jiný otázky nevypra-

covává bez chyby, takže i kdyby se děti 

přidaly o prázdninách, mohou vše v kli-

du dohnat a předstihnout i ty, kteří zača-

li lovit perly v únoru.

Prázdninovou letní půjčovní dobu na-

jdete ve vitrínách Města Slušovice, 

na facebooku a webových stránkách 

knihovny. Kdo ze čtenářů má na přihláš-

ce uveden svůj e-mail, tomu bude zaslá-

na informace i jeho prostřednictvím.

O prázdninách bude knihovna 

v období od 6.–17. července zavře-

ná. Ostatní dny bude otevřeno jako 

obvykle.

Přejeme všem krásné letní dny.

Jana Kapustová

Městská knihovna ve Slušovicích

www.slusovice.knihovna.cz

FB: www.facebook.com/knihovnaslusovice

Tel.: 575 570 636
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Dne 22. 2. 2020 se v nové sokolovně ve Slušovicích uskutečnila končinová zába-

va. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci 

a uskutečnění končinové zábavy, městu Slušovice za zapůjčení sokolovny. Děkujeme 

občanům Slušovic, kteří tuto akci podpořili zakoupením vstupenky. Velmi si vážíme 

jejich štědrosti, ale i štědrosti sponzorů. Všem děkujeme za finanční a věcné dary. 

Poděkování patří hostům, kteří zaplnili sál sokolovny a spolupodíleli se na zdárném 

průběhu této zábavy. Bez jejich účasti by celá akce postrádala význam.

Velké poděkování všem.

 Výbor SDH Slušovice

Vážení občané města,

tento článek je napsán z hlediska 

požární bezpečnosti zejména pro 

občany jako fyzické osoby (dále jen 

„FO“), vlastní-li nějaký les, sad, za-

hradu, zatravněnou plochu apod., 

kterou soukromě užívá.

Pomocí hromadných informačních 

prostředků registrujeme nepříznivé úda-

je o měnícím se podnebí, na které jsme 

zvyknuti, o vyšších průměrných teplo-

tách či výkyvech teplot lokálně nebo 

o stavu množství vod. Co se v našem 

přírodním prostředí děje si jistě uvědo-

mujeme i dle vlastního vnímání. Stále se 

v roce zvyšuje počet teplých a suchých 

dnů, což přímo souvisí se zvýšením prav-

děpodobnosti vzniku nežádoucího jevu 

– požáru. Proč se to tedy týká vlastníků 

pozemků?

Brzy se budeme rozhodovat, jak na-

shromážděný travní porost, dřevěný ma-

teriál, větve a klestí zlikvidujeme. V pří-

padě, že se rozhodnete pro variantu 

spálení, je nutno dodržovat základní zá-

sady rozumného jednání z hlediska po-

žární bezpečnosti.

Jak si tedy takové místo ke spálení 

připravit? Kdy začít nepořádek likvido-

vat? Něco ještě dalšího k tomu? 

Zopakujme si tedy tyto zásady:

1. Vyberte si správný čas.

Vyhněte se větrnému počasí. Pokud si 

myslíte, že je sucho příliš dlouho, raději 

si zkontrolujte, zda není vyhlášeno hejt-

manem „období nepříznivých klimatic-

kých podmínek“. V tomto období roz-

hodně nespalovat!

2. Najděte vhodné místo.

Ohniště ohraničte nehořlavým mate- 

riálem. Odstraňte hořlavé materiály 

z dosahu jak horizontálně, tak vertikál-

ně. Dle množství spalovaného materiálu 

tyto vzdálenosti přizpůsobte. Promyslete, 

zda místo, kde spalujete, je dosažitelné 

jednotkám požární ochrany (dále jen 

„JPO“), když už se něco nepovede.

3. Správné množství

Likvidujte po zvládnutelných množ-

stvích, nezapomeňte, že nemáte mnoho 

osobních ochranných prostředků. 

Jakmile je množství spalovaného mate- 

riálu větší, už vás tepelné sálání ani blíže 

nepustí.

4. Připravte se

Pomůže připravená hadice s vodou, 

hasicí přístroj, místo obsypané pískem, 

kamením. Prostě něco, co můžete v prv-

ní fázi použít.

5. Spálení ohlašte

Pokud spalovací práce ohlásíte, zame-

zíte tak situaci, že někdo „třetí“ nahlásí 

požár „někde u Vás“, přitom můžete mít 

ohniště pod kontrolou a operační stře-

disko tak může situaci zpětně ověřit 

a neposílat zbytečně JPO tam, kde není 

potřeba. Berte ohled, že pak mohou JPO 

chybět jinde.

Telefonicky je to možné na čísle 

950 670 288 nebo přes internetový 

odkaz: https://www.hzscr.cz/clanek/

hzs-zlinskeho-kraje-menu-informac-

ni-servis-evidence-paleni.aspx

Předchozí zásady jsou základní dopo-

ručené kroky, které přizpůsobte aktuální 

situaci.

Je obecně nutno dodržovat právní 

předpisy v oblasti např. životního pro-

středí, odpadového hospodářství, záko-

na o lesích. Ovšem pro oblast požární 

ochrany platí zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o PO“). 

Z tohoto předpisu mimo jiné vyplývá, 

že jako fyzická osoba nesmíte ploš-

ně vypalovat porost. Dále se vyžaduje 

dodržování dalšího právního předpisu. 

Tímto je Nařízení Zlínského kraje č. 

3/2012 ze dne 28. 11. 2011, o stanove-

ní podmínek k zabezpečení požární 

ochrany v době zvýšeného nebezpečí 

vzniku požáru.

Děkuji za vaši pozornost danému té-

matu.

Ing. Jakub Cikryt

SDH Slušovice

Foto Petr Jaroň



7

Placená inzerce

Stabilní rychlý 
internet
pro Slušovice
v pevné síti 

Stabilita připojení  
 i za špatného počasí

Udržení rychlosti a kvality 
 pro desítky připojených zařízení  
 najednou

Internetová TV s možností zpětného 
 zhlédnutí a nahrávání

Sledování videí online bez sekání  
 a v nejvyšší HD kvalitě

Možnost změny poskytovatele 
 bez změny sítě

Všude tam, kde byla dříve pevná linka, je dnes možné 
připojení k internetu rychlostí až 250 Mb/s.

CETIN neprodává žádné služby. Nabízí tzv. otevřenou síť, kde služby prodávají 
poskytovatelé internetu – operátoři, které dobře znáte a už v současné chvíli od 
nich třeba využíváte řadu různých služeb včetně mobilního volání. Na stránkách 
www.zrychlujemecesko.cz si můžete ověřit dostupnost a získat konkrétní 
nabídku od vybraného poskytovatele. Vždy se jedná o internet, většinou s IPTV  
(internetovou televizí s možností zpětného zhlédnutí pořadů) a řadou 
doplňkových služeb a zvýhodněných balíčků, např. s mobilním voláním. 

Vyměňte svého poskytovatele internetu za lepšího na www.zrychlujemecesko.cz.  
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na infolinku CETIN 238 461111 (každý všední 
den od  8:00 – 16:00).

CETIN, to je pevná telekomunikační síť, která je dostupná téměř v každé 
domácnosti ve Slušovicích. Navazujeme na dlouholetou tradici bývalého 
ČESKÉHO TELECOMU, a.s. a staráme se i o sítě v jeho původním majetku.

www.zrychlujemecesko.cz

Internetová TV na síti CETIN – neřešíte
přechod televizního vysílání na DVBT-2!

FyzioKašava
nabízí služby klientům:

- s bolavými zády nebo jinými segmenty 

pohybového aparátu

- po úrazech okamžitá péče a instruktáž

- ženám po porodu (ergonomie zvedání  

a nošení dítěte, aktivace hlubokých svalů zad)

- ženám s inkontinencí moči

- firmám (prevence nemoci z povolání,  

instruktáž práce, nošení břemen)

Více info na: 

www.panevnidnomebavi.blog.cz 

nebo tel.: 602 130 273

Těší se fyzioterapeutka 

Mgr. Petra Kocfeldová
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Vážení čtenáři,

pandemie a s ní související nouzový stav výrazně ovlivnily náš každodenní osobní 

i pracovní život. I když lavice zůstaly na dlouhou dobu prázdné, nedá se říci, že by 

se školní dění úplně zastavilo. Vyučující byli v kontaktu se svými žáky, výuka probí-

hala distančním způsobem prostřednictvím různých elektronických prostředků. 

Samozřejmě v tomto období a zvláště u mladších žáků byla výrazná pomoc rodičů 

nezbytná. Všem, kteří se svými dětmi pracovali na školních úkolech a „suplovali“ 

pedagogy, velmi děkujeme. 

Od 11. května, kdy začali školu znovu navštěvovat žáci 9. ročníku, aby se připra-

vovali na přijímací zkoušky na střední školy, a poté od 25. května, kdy se ve škole 

poprvé objevili i žáci 1. stupně, škola opět ožila. Bylo vidět, že učitelé i žáci se 

na tyto dny již hodně těšili. Během měsíce června se do školy vrací i žáci 6. – 8. tříd. 

Všichni jsme rádi, že se opět blížíme k normálnímu režimu. Pevně věříme, že v úte-

rý 1. září 2020 se sejdeme se všemi našimi žáky a začneme nový školní rok, na kte-

rý se vlastně již teď připravujeme.

Školní zprávy, které si přečtete v tomto čísle Slušovických novin, jsou tedy souhr-

nem dění v naší škole za období od ledna 2020. 

Vedení školy

Letošní lyžařský kurz se opět konal v Javorníkách, ve středisku Kasárna, 

ve dnech 12. - 17. ledna 2020.

Letošní zima příliš lyžařům ani přízniv-

cům jiných zimních sportů nepřeje. 

Ve středisku Javorníky - Kasárna nás 

přesto přivítaly téměř ideální lyžařské 

podmínky. Více než příroda se o ně za-

sloužili zaměstnanci střediska a jejich 

sněžná děla. Takže kurz mohl začít.

Téměř domácí pohodu nám zajistil 

horský hotel FRAN a jeho zaměstnanci. 

Tam se v neděli ubytovalo 41 nadšených 

sedmáků. Většina z nich již absolvovala 

„malý“ lyžák na prvním stupni a bylo to 

opravdu znát. Účastníci kurzu tušili, co 

je během týdne na horách čeká, a lyže 

pro ně nebyly žádným neznámým spor-

tovním vybavením. Od pondělního rána 

tedy zaplnili sjezdovky a lyžařské doved-

nosti se u všech výrazně zlepšovaly. Žáci 

byli rozděleni do 5 družstev. Pokročilí 

lyžaři během kurzu pilovali již dříve 

zvládnutou techniku, začátečníci (kte-

rých nebylo mnoho) zkoušeli své první 

krůčky na „prkýnkách“. Všichni se snaži-

li, aby jejich lyžování bylo jízdu od jízdy 

lepší. A tak se i stalo. Na konci týdne se 

po kasárenském kopci proháněli, jako 

by tu byli doma. I úplní začátečníci na-

konec zvládli jízdu na velkém vleku a ko-

pec sice pomaleji, ale o to bezpečněji 

a bez problémů zdolali. Týden utekl jako 

voda. Ve čtvrtek proběhl závod ve slalo-

mu, vyhlášení výsledků i dlouho očeká-

váný galavečer, během kterého ukáplo 

i pár slziček - zítra jedeme domů.

Všichni účastníci kurzu se v pátek vrá-

tili do svých domovů. Sice možná trochu 

smutní z toho, že už mají svůj lyžák 

za sebou, ale zážitků na rozdávání bylo 

jistě nepočítaně.

Blahopřejeme absolutním vítězům zá-

vodu ve slalomu: v kategorii dívek to 

byla Nina Jarošová (7.A) a u chlapců 

Ondřej Divila (7.B).

Přinášíme některé ohlasy účastníků:

Líbil se mi večer „Sedmáci mají ta-

lent“ a chutnalo mi jídlo.

... dobré jídlo, boží lidi, se kterýma 

jsou nejlepší zážitky a hlavně jsem se 

naučila lyžovat...

... Nejvíce se mi líbila závěrečná dis-

kotéka. 

... Nejlepší bylo lyžování a večery se 

třídou.

... Nejvíc se mi líbilo, jak mě vezli 

na saních. 

... Super zážitky, určitě jeďte!

Lyžák v roce 2020 byl skvělý!

Marek Dlabaja

 
spojené s karnevalem

Děti prvních a druhých tříd prošly 

školou se svým zábavným programem. 

Ve 13 hodin byl zahájen karneval v ha-

le školy. Děti měly možnost absolvovat 

dovednostní soutěže a zúčastnit se 

masopustní diskotéky. Děkujeme dív-

kám devátých tříd za pomoc s organi-

zací této akce a Klubu rodičů při ZŠ 

Slušovice za sladkosti pro děti.

Michaela Malčíková

vychovatelka ŠD

foto na str. 9 – dole
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Jednodenní lyžařský zájezd pro 

žáky 4. a 5. ročníku se uskutečnil 

13. února 2020.

Vzhledem ke špatným sněhovým 

podmínkám byl zrušen  plánovaný ly-

žařský kurz čtvrťáků a páťáků, který 

měl proběhnout v Trnavě. Neusku-

tečnily se ani tradiční lyžařské závody. 

Jako alespoň malou náhradu za tyto 

zrušené akce se mohli žáci přihlásit 

na jednodenní lyžařský „minikurz“. 

Ve čtvrtek 13. 2. odjelo tedy 34 dí-

vek a chlapců z prvního stupně na jed-

nodenní lyžovačku do Hostýnských 

vrchů – střediska Troják. Počasí nám 

přálo (měli jsme ho samozřejmě ob-

jednáno) a na sjezdovce se to ten den 

hemžilo samými výbornými lyžaři.

Snad se příští rok zima vrátí a náš 

kurz proběhne v celé týdenní délce.

Přečtěte si ohlasy žáků:

...líbilo se mi, jak jsme skákali, jez-

dili ve vajíčku a ptačí tanec

...líbilo se mi, jak jsme se točili 

ve dvojicích a skokánky

...trénink musel být, ale sranda taky

...moc se mi to líbilo, dávám 10 

z 10

...moc se mi tam líbilo, bylo krásné 

počasí, moc jsem si to užila

...byl to parádní zážitek s kamará-

dy

… i rozcvička mě pobavila

...moc se mi to líbilo, ale je škoda, 

že to bylo jen jeden den

Dagmar Ledabylová

Přivést žáky ke čtení se zdá být v dnešní době notebooků, tabletů, mobilů a jiných 

technických vymožeností stále obtížnější.

Přesto se pořád najdou takoví, kteří nejen rádi čtou „klasickou“ knihu v tištěné 

podobě, ale také recitují texty básnické i prozaické, autorů známých i dosud neobje-

vených. A právě tito žáci poměřili své síly ve školním kole recitační soutěže, které 

proběhlo 13. 2. 2020. Tentokrát si přednášející zvolili pouze poezii, a to texty přede-

vším osvědčených současných autorů i těch, kteří už několik desetiletí nejsou mezi 

námi. Poslouchali jsme poezii Jiřího Žáčka, jehož básně trvale patří k nejoblíbenějším 

mezi dětmi, dále texty Václava Hraběte, Jaromíra Nohavici či klasika Jiřího Wolkera. 

A kdo si letos vedl nejlépe? 

Kategorie mladších žáků (6. a 7. třídy):

 1. místo: Sofie Matušů

 2. místo: Beatrice Manceva

 3. místo: Adam Tomšů

Kategorie starších žáků (8. a 9. třídy):

 1. místo: Magdaléna Jakubová

 2. místo: Anna Krajčová

 3. místo: Alexander Petruželka

Eva Hozíková
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V úterý 26. 2. 2020 se tři žáci, kteří zvítězili ve 

školním kole, zúčastnili okresního kola Země-

pisné olympiády ve Zlíně.

Naši školu reprezentovali: Samuel Krajíček 

(6. C), Ondřej Kapusta (7. A) a Jakub Vykopal 

(8. B). Žáci museli prokázat nejen své geografic-

ké znalosti, ale i všeobecný přehled. Samotná 

olympiáda je rozdělena podle kategorií (6., 7., 8. 

a 9. ročník) a skládá se ze tří částí: práce s atla-

sem, písemný test a praktická část.

Nejúspěšnějším řešitelem se stal Ondřej 

Kapusta, který obsadil 2. místo a postoupil tak 

do krajského kola, což je nejvyšší možný postup 

v jeho kategorii

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou re-

prezentaci školy a Ondrovi přejeme hodně štěstí 

v krajském kole.

Jana Balusková

Pátý ročník soutěže O mistra osmi-

směrky, sudoku a ve skládání puzzlí 

byl určen pro žáky šestých a sedmých 

ročníků. V kategorii sedmých tříd soutě-

žilo 20 žáků a nejlépe si vedla Barbora 

Vaculková v čase 3:23, za ní následova-

li Patrik Matula a Radim Dronek. 

Mezi 39 účastníky šestých ročníků měla 

největší počet bodů Ema Křížková, 

za ní byli Kristýna Urbanová a Samuel 

Krajíček. Mistrem sudoku mezi 22 žáky 

6. a 7. tříd, se stal David Slováček, 

který bohužel není na společné fotogra-

fii, protože byl nemocen. Následující 

medailové pozice náleží Karolíně 

Henešové a Anetě Zajíčkové. Obrázek 

z 35 puzzlí bez předlohy skládalo 52 

žáků šestých a sedmých tříd. Nikol 

Sousedíková poskládala obrázek v ča-

se 2:11, za ní následovaly Tereza 

Hanáková a Berenika Vykopalová. 

Tradiční matematické soutěže pod ná-

zvem Pythagoriáda se letos účastnilo 

74 žáků z 6.; 7. a 8. ročníků. Žáci řešili 

svoje matematické schopnosti v březno-

vém okresním kole ve Zlíně. Těsně 

za ním byl David Slováček a následo-

valy Klára Husinová, Linda Kuče-

říková, Tereza Pavlová a Berenika 

Vykopalová. Za sedmé ročníky budou 

nominováni do okresního kola Ondřej 

Kapusta a Vojtěch Kolář. Z osmých 

ročníků svým výkonem si zajistil postup 

Jakub Vykopal. O bod méně měl 

Matyáš Divílek, Filip Grmela a Natá-

lie Holeňáková. 

Pangea je matematická soutěž, která 

je každoročně zaměřena na určité téma. 

Letos to byla propojenost matematiky 

s médii a záchrannými sbory. Zajímavé, 

ale nelehké úkoly, řešilo 26 žáků napříč 

pátých až devátých tříd. Výsledky jed-

notlivých úkolů byly zaslány do pražské 

hodnotící centrály a v dubnových dnech 

budeme seznámeni s tím, zda někdo 

z naší školy bude pozván do květnového 

národního kola v Praze. Možná se nám 

podaří získat dvě nominace, tak jako 

loni, kdy nás reprezentovali Aneta 

Zajíčková a Filip Grmela.

Mgr. R. Krupičková

15 nelehkých příkladů. Postup do okres-

ního kola vyžadoval správný výpočet 

deseti a více počtářských úkolů. Z šes-

tých ročníků byl úspěšných řešitelem 

Samuel Krajíček, který by měl ověřovat 
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Prověřením jazykových znalostí žáků 2. stupně v angličtině je již tradiční 

soutěž Pupil of the Year, která se konala 26. 2. 2020. 

Žáci si ověřili své pokroky v lexikálně-gramatickém testu, čtení a poslechu s po-

rozuměním. Letos se soutěže zúčastnilo 55 žáků 6. – 9. ročníku. Všichni (i když se 

neumístili na předních místech) prokázali, že angličtina je pro ně důležitý a zajíma-

vý předmět a jejich znalosti jsou na velmi dobré úrovni.

Vítězové byli odměněni krásnými a hodnotnými cenami, které byly zakoupeny  

z prostředků Klubu rodičů při ZŠ Slušovice. 

6. ročník: 1. Filip Jahoda, 2. Darina Šišková, 3. David Slováček 

7. ročník: 1. Petr T. Matula, 2. Eliška Pempušová, 3. Aneta Kvasnicová

8. ročník: 1. Natálie Býmová, 2. Filip Grmela, 3. Karolína Baranová

9. ročník: 1. Kristýna Vilímová, 2. Denisa Jahodová, 3. Martin Škrabana

Nejlepší 2 žáci v kategorii 7. tříd se utkají se zástupci škol ve zlínském okrese 

v soutěži Mini First Certificate na ZŠ Komenského I ve Zlíně. 

Přejeme hodně zdaru!

Žáci 2. ročníku se zapojili do výtvarné 

soutěže s dopravní tématikou „Zpomal, 

prosím“, kterou vyhlásil Tým silniční bez-

pečnosti v koordinaci s Policií ČR.

Výrazného úspěchu v ní dosáhl David 

Vohník (2.A), který vyhrál 3. místo 

v krajském kole v kategorii žáků 1. stup-

ně. Davidovi gratulujeme, neboť konku-

rence byla opravdu veliká. Pochvalu za-

slouží všichni žáci, kteří do soutěže za-

slali své výtvarné práce. Byli to: Michael 

Kužílek, Jakub Bartáček, Milan 

Forejtar a Tobiáš Kořenek (všichni ze 

třídy 2.A).

Davidovi a jeho obrázku držíme palce 

v celostátním kole, do kterého díky své-

mu umístění postoupil.

Světlana Dlabajová

V měsíci lednu u nás opět proběhlo 

projektové vyučování.

U žáků prvního stupně bylo zaměřeno 

na téma zdravého životního stylu a pro-

bíhalo ve dvou dnech – 29. a 30. ledna. 

Děti se věnovaly se sportovním aktivi-

tám, hrály hry, tancovaly či ochutnávaly 

různé druhy koření.

Žáci druhého stupně si mohli vybrat ze 

16 témat a během středy 29. ledna si 

ve svých skupinách vyzkoušeli zajímavé 

aktivity. Co je čekalo? Rozšířili si vědo-

mosti o poskytování první pomoci 

a mohli se na chvíli vžít do role záchra-

náře, pitvali živočichy, připravovali 

i ochutnávali „hmyzí“ jídla, popovídali si 

o zdravém životním stylu a sestavili jídel-

níček, vydali se na výlet po mapě České 

republiky, zahráli si divadelní hru či jed-

notlivé herecké etudy, zorientovali se 

ve světě hudby a filmu, vcítili se do role 

fyziků a prováděli pokusy nebo si procvi-

čili své vědomosti z matematiky i anglic-
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 leden – květen 2020
V Ý R O Č Í 

Emilie Vitoslavská

Jaromír Gogela

Marie Jakubová

Anežka Miklová

Eva Skybová

Ing. Jan Vaněk

Jan Mika

Ludmila Oškerová

František Dolanský

Jan Ištvánek

Emilie Kašíková

Jana Kodovská

Vlasta Štarhová 

Blanka Kuchovská

Ing. Miloslav Malík

Alena Holíková

Lubomír Hanák

Lada Jirkovská

Marie Bednaříková

Karel Krupík

Věra Manďáková

Miroslav Vlachynský

Jana Kapustová

Petr Vajdák

Jaroslav Žáček

Jana Vaculíková

Milada Krupíková

Miloslav Pekař

Božena Lačňáková

Jarmila Martáková

Vladimír Mikl

Josef Kozubík

Zdeněk Nesňal

Františka Škabrahová

Ing. Jiří Staroveský

Jiřina Máčalíková

Filomena Marcoňová

Zdeněk Sedláček

Zdenka Drápalová

Jaroslav Macík

Eliška Pročková
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

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit 

na poslední cestě s naším tatínkem  

a dědečkem panem 

Jaroslavem Tomšíčkem, zvláště 

pak paní Skočovské a Oškerové, které 

přispěly k důstojnému obřadu.

 syn s rodinou

N A R O Z E N Í

Petr Smýkal 

Jiří Mikula

David Šuba

Mia Minarčíková

Josef Drábek

Ester Bisaku

Amálka Drbalová

Karolína Pavlová

David Janáč

Robin Horák

Karolína Ronzová

Barbora Buchová

Martin Zapletal

Štěpán Bečica

Otto Rusek

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

Ú M R T Í

Stanislav Pšenka

Martin Tomšů

Milan Julina

Jaroslav Tomšíček

Karel Kodovský

Milada Finsterlová

František Kobylík

Renáta Valeriánová

Oldřich Zálešák

Ladislav Majrich

Petr Revenda

Petr Lisovský

Jiřina Valeriánová

Františka Bednaříková

Oldřich Hemerka

Stanislav Brunclík

 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast.

V letošním školním roce proběhl 

již 7. ročník oblíbené literární soutě-

že „Spěchej pomalu!“, kterou pořá-

dá SOŠ Luhačovice.

Je určena žákům 8. a 9. tříd a těší se 

velkému zájmu „mladých autorů“ z celé-

ho Zlínského kraje.

Také letos musela odborná porota 

vedená básníkem Jiřím Žáčkem a spiso-

vatelem Janem Cimickým hodně rozva-

žovat, aby z mnoha kvalitních prací vy-

brala ty nejlepší. Celkem jich bylo zaslá-

no 117 a zapojilo se 25 základních škol. 

Žáci mohli dané téma zpracovat jako 

sci-fi či fantasy příběh, horor, komiks, 

detektivku apod. 

Mezi oceněnými autory nechyběla na-

še žákyně Helena Kramplová z 9. C. Za 

svůj příběh Zhasnuto v mysli obdržela 

Čestné uznání a zaslouží si poděkování 

za vzornou reprezentaci. Gratulujeme!

Blažena Lišková

kého jazyka. Jiní se zase vydali hledat 

„kešky“ ve Slušovicích a blízkém okolí či 

protáhli svaly v rámci branného dne.

Věříme, že se žákům projektové dny 

líbily a užili si je stejně jako my učitelé, 

kteří jsme se na jejich přípravě podíleli.

ZŠ Slušovice

Upozorňujeme, že do konce mě-

síce června měl být uhrazen po-

platek za svoz odpadů. 

Od měsíce července již nebudou 

vyváženy popelnice, které nebudou 

opatřeny známkou na rok 2020.


