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AHOJ PRÁZDNINY 2020

Poslední prázdninovou sobotu proběhlo
na sokolské zahradě již tradiční loučení
s prázdninami.
Celá akce byla pojata v indiánském duchu. Pro děti byla připravena tvořivá dílna,
v níž se vyráběly indiánské čelenky a náramky. Byly dále nachystány atrakce jako
jsou motokáry, skákací hrad, jumping
a velmi oblíbený kolotoč. Velkou část programu obstarali naši skauti, kteří zajistili
velký indiánský stan s lukostřelbou, dále
dovednostní uzlování a lanovou dráhu
a v neposlední řadě zorganizovali výstavu
k příležitosti 30 let svobodného skautingu
v ČR. Na loučení s prázdninami nemohlo
chybět jak malování na obličej, tak i projížďka na konících. Svůj bohatý a kvalitní
repertoár především pro dospělé jak k poslechu, tak i k tanci, představila skupina
Žízeň. Protože bylo počasí během večera
velmi nevyzpytatelné a hrozily vydatné
bouřky, rozhodli jsme se barokní ohňostroj, i na četné dotazy a žádosti, odpálit
dříve. I přesto, že nebyla vyhovující tma,
stálo to za to!
Děkujeme všem těm, kdo si přišli společně s námi užít sobotní den na sokolskou zahradu. Doufáme, že připravené
atrakce a nové prostředí zanechalo v každém návštěvníkovi jen ty nejlepší dojmy.
Poděkování dále patří pořadatelům, organizátorům, skautům, panu pyrotechnikovi, hudebníkům ze skupiny Žízeň, zaměstnancům Mazané vinotéky a všem,
kteří se přičinili o zdárný průběh akce.
Vedení města
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• Rada města schválila Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/3633/2020/ŽPZE
mezi městem Slušovice a Zlínským krajem. Touto smlouvou se zavazuje Zlínský
kraj poskytnout městu Slušovice neinvestiční dotaci do výše 19 300 Kč na realizaci projektu „Vnášení stanovištně
vhodných dřevin a zřizování oplocenek
a oplůtků“
• Rada města schválila pronájem části
pozemku p. č. 230/1 o výměře 16 m2
před restaurací Přerovská za účelem zřízení letní venkovní zahrádky na dobu
srpen - září 2020. Rada požaduje, aby
provoz zahrádek byl ukončen nejpozději
do 22 hodin.
• Rada města schválila pronájem části
pozemků p. č. 1474/2, p. č. 696/2
a p. č. 660 pro umístění volebních tabulí před krajskými volbami a volbami
do Senátu PČR. Cena pronájmu se bude
řídit platnými poplatky za umístění reklamních zařízení.

• Rada města souhlasí se zapojením
města do projektu „Kompostéry do zahrad 2“, který zpracovává Místní akční
skupina Vizovicko a Slušovicko pro obce
ve svém území. V rámci tohoto projektu
požádá město o dodávku 320 kusů
kompostérů.
• Rada města schválila návštěvní řád
sokolské zahrady a veřejného dětského
hřiště na sokolské zahradě.
• Rada města na základě výběrového
řízení schválila dodavatelem veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků Padělky
Slušovice“ firmu Antonín Pavelka,
Všemina.
• Rada města na základě výběrového
řízení schválila dodavatelem veřejné zakázky „Slušovice, zajištění stability MK
v ulici Na Stráni“ firmu KKS spol. s r.o.,
Příluky 386, Zlín.
Více na webových stránkách města –
www.slusovice.cz
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V minulém vydání Slušovických novin mě pan farář ve svém článku vyzval, abych objasnil, proč má město
Slušovice ve znaku beránka.
Beránek, který pravou přední nohou
přidržuje zlatou hůl zakončenou stříbrným křížem, symbolizuje ve znaku
města svatého Jana Křtitele, kterému
je zasvěcen kostel ve Slušovicích.
Kolem beránka jsou tři zlaté osmicípé
hvězdy, které symbolizují historickou
příslušnost Slušovic k lukovskému
panství.
Petr Hradecký, starosta
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• Úspěšně proběhla rekonstrukce páteřní stoky podél hlavní cesty v areálu dostihové dráhy včetně zapravení povrchů.
• Na sídlišti Padělky mezi bytovými domy čp. 553 a 554 byla provedena rekonstrukce chodníků. V těchto dnech je dokončována na sídlišti Padělky i rekonstrukce
vodovodního řadu, a to mezi domy čp. 546 až 548. Na všech místech dotčených
těmito rekonstrukcemi se počítá s revitalizací a obnovou městské zeleně. Dále na
sídlišti Padělky probíhají opravy zpevněných povrchů na hřišti poblíž bytového domu čp. 549. Nově vzniknou i dvě odstavná místa pro osobní automobily.
• Na městském hřbitově vrcholí práce restaurování kříže, které byly mírně zbrzděny špatným počasím a havarijním stavem samotných základů. Do konce měsíce
září by již práce měly být hotovy.
• Rekonstrukcí prošla i kotelna na městském úřadě a také rozvod požární vody
v základní škole.
• Během prázdnin proběhla výměna veřejného osvětlení v ulicích na Rovnici.
• Koncem tohoto měsíce budou započaty práce na zajištění stability místní komunikace na ulici Na Stráni a rekonstrukce a doplnění vodovodu a kanalizace na
náměstí.

VOLBY
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Z důvodu nařízených hygienických opatření bylo městu doporučeno zvážit umístění volebních místností mimo školní zařízení.
Proto jsme hledali jiná místa pro volební místnosti.
Pro východní části Slušovic (volební okrsek č. 1), využijeme pro říjnové
volby vestibul sokolovny (dříve MŠ u náměstí).
Pro druhou část města, tj. od řeky Dřevnice na západ (volební okrsek č. 2)
jsme nenašli jinou možnost, než jako volební místnost využít zasedací místnost v hasičské zbrojnici (dříve MŠ na Rovnici).
Z dřívějších zkušeností víme, jak může být tato změna pro občany nepříjemná,
protože roky zažitá „cesta do volebních místností“ je bude směřovat automaticky do
původních míst. Proto se Vás na tuto změnu snažíme upozornit předem a věříme, že
to společně zvládneme.
2
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Od 1. 10. 2020 se mění otevírací doba
na poště následovně:
• Pondělí a středa:
10 – 12 hodin 13 – 18 hodin
• Úterý, čtvrtek a pátek:
8 – 12 hodin 13 – 16 hodin
• Sobota: ZAVŘENO
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S lítostí oznamujeme, že přes nepříznivě vyvíjející se situaci s COVID 19 se
letošní plánovaná beseda s důchodci
neuskuteční. Jelikož patří naši důchodci do nejvíce rizikové skupiny lidí
65 let a více, nechceme tímto jít naproti jejich možnému ohrožení. Ruku
v ruce jsou zde i komplikace s dovoleným počtem lidí v uzavřeném prostoru na veřejných akcích, který se jak se
již několikrát stalo, měnil každým
dnem. Naši senioři si ale mohou být
jistí, že jakmile nám to situace dovolí,
rádi pro ně společné odpoledne plné
zábavy, humoru a radosti ze společného setkání zorganizujeme.
Vedení města
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V letošním měsíci červnu jsme osazením herních prvků dokončili časově náročný projekt sokolské zahrady. Na začátku tohoto nápadu byla inspirace
v článku časopisu o bydlení, ve kterém
se psalo úpravách jednoho města nedaleko od Olomouce. Líbila se mně tam
myšlenka, že obce, které jsou zatíženy
poměrně značnou dopravou, by měly
mít v blízkosti centra, náměstí aspoň
malou zelenou zónu, která by poskytla
možnost ke krátkému zastavení či odpočinutí. Protože v té době se dokončovala
rekonstrukce sokolovny, nabízela se
možnost vytvořit takovou zelenou zónu
v sokolské zahradě. Ke zvětšení plochy
pro zelenou zónu bylo nutné ještě odkoupení sousední zahrady se starým
domem, který byl velmi zchátralý.
Zajímavý byl průběh projednání této
koupě v zastupitelstvu města. Bylo to
v období, kdy některá důležitá hlasování
končila těsnou většinou 8:7. Schválení
odkoupení sousední zahrady skončilo
zase 8:7, ale bylo zajímavé, že ke schválení bylo potřeba i jednoho hlasu z těch
sedmi, kteří v některých důležitých hlasováních byly soudržně proti. A tak si
dovolím aspoň touto formou poděkovat
onomu zastupiteli za prvotní podporu
vznikajícího projektu, jménem všech,
kteří v dnešní době jsou s výsledkem
spokojeni. On při hlasování prohlásil, že
je to dobrý nápad, a tak schválení podpořil. V dnešní době už není zastupitelem. Následně byla zpracována studie
rekonstrukce sokolské zahrady společně
s náměstím. S výslednými návrhy byli
občané našeho města seznámeni na veřejné prezentaci v nové sokolovně.
S projektanty rekonstrukce sokolské za-

hrady jsme se názorově rozcházeli nad
objemem finančních prostředků, které
budou potřeba. Jejich představy několikrát převyšovaly finanční možnosti, které jsme mohli z rozpočtu města dát.
Tato skutečnost výrazně narušila domluvu na konečné podobě rekonstrukce.
Celou dobu projekčních příprav mě provázela velká nejistota, zda se do samotné přestavby sokolské zahrady vůbec
pouštět. Pro takovou nově vzniklou plochu zeleně není nic horšího než současné výkyvy počasí provázené přívalovými
dešti a suchem. I v době přestavby sokolské zahrady několik kilometrů
od Slušovic při přívalovém dešti došlo
k zaplavení silnice bahnem. Kdyby takový déšť spadl do rozvrtané plochy sokolské zahrady, tak si ty následky ani neumíme představit. Po zasetí travní směsi
přišel takový vítr, že odnášel z čerstvě
upravených ploch sokolské zahrady
vrchní vrstvy hlíny. Tak jsem si říkal, že

zasetá travní směs skončila po celých
Slušovicích. Byla poměrně drahá, protože se jednalo o směs různých lučních
květin a rostlin. Následné období bylo
velmi suché. To už jsme v loňském roce,
ve kterém sice na jaře nějaké květiny
a tráva vyrostly, ale díky suchu vítězily
suchomilné plazivé rostliny. Když jsme se
o osudu travnatých ploch bavili vloni
na zastupitelstvu, jedna paní zastupitelka nepříliš radostnou debatu ukončila
velmi vhodným konstatováním, že máme být rádi, že je zahrada zelená.
Letošní rok bohatší na déšť ovšem přinesl radostné zjištění, že příroda je obdivuhodná a ve svých možnostech překračuje naše myšlení a představy. Sokolská
zahrada rozkvetla.
Moc a moc děkujeme
starosta města
P.S. Na sokolské zahradě jsme vysadili více jak sto stromů.
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Počal nový školní rok, nám nezbývá nic jiného, než zamávat prázdninám, zavzpomínat na dny volna
a zábavy, vrhnout se plnou parou
vpřed podzimním událostem. I v naší organizaci se snažíme vytvářet
dětem, mládeži a rodinám s dětmi
přívětivé prostředí ve třech střediscích, které ve Slušovicích fungují nezávisle na sobě. Jsou jimi nízkoprahový klub dětí a mládeže, komunitní
centrum pro rodiny s dětmi a mikrojesle.
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Letos do knihovního fondu přibylo bezmála 700 knih. Většinu tvořil nákup
nových knih, část tvořily dary. A tento rok s nákupem ještě nekončíme. Do konce
roku se můžete těšit na spoustu dalších novinek.
Byla spuštěna nová služba – balení knih a sešitů. Využijte možnosti nechat
svým dětem profesionálně obalit knihy do školy. Nebo si přineste obalit nějaké pro
vás cenné knihy z vaší domácí knihovničky, abyste je ochránili před poškozením.
Za obalení knih do formátu A5 včetně zaplatíte 8 Kč, do formátu A4 10 Kč, za větší nebo atyp 15 Kč.
V době, kdy čtete tyto noviny, byla již nejspíše spuštěna také další nová
služba – kopírování pro veřejnost. Černobílá stránka stojí 3 Kč, barevná 10 Kč.
A také novinka – možnost nechat si něco zalaminovat, až do formátu A3. Celý
ceník najdete na www.slusovice.knihovna.cz/sluzby/cenik.
Šestým rokem se stáváme sběrným místem Kabelkového veletrhu Naděje
Zlín. Tato akce má podtitul Pomoc, co se nosí… Pokud máte doma kabelky, batůžky, tašky, peněženky, které nevyužijete a chcete je věnovat na dobrou věc, přineste
je k nám do knihovny. Rády si je od vás převezmeme. Ze všech sběrných míst budou kabelky shromážděny v Městském divadle Zlín a 21. září od 13 – 19 hodin zde
budou prodávány na kabelkovém veletrhu. Z vlastní zkušenosti mohu napsat, že
na této akci jsou k „ulovení“ opravdu skvělé kousky. Výtěžek použije Naděje Zlín
na nákup antidekubitních matrací a speciálního nádobí pro seniory a klienty s demencí v Domě pokojného stáří NADĚJE Zlín.
Darované kabelky od vás přebereme do 15. 9. včetně. Děkujeme všem, kteří jste
se připojili a svou kabelku (někteří i víc) přinesli.
V týdnu od 5. – 9. října se opět uskuteční Týden knihoven. V těchto dnech
se budete moct přijít přihlásit do knihovny na rok zdarma. Platí pro ty, kdo
v knihovně registrovaní nejsou nebo pro ty, kteří zde již déle než dva roky nebyli.
V tomto týdnu bude také platit amnestie na upomínky. Dlužíte-li knihy již dlouhou
dobu, přišly vám upomínky nebo třeba i pokus o smír, a přijdete knihy v tomto
týdnu vrátit, upomínky platit nebudete.
Hra Lovci perel bude prodloužena do 31. 5. 2021. Důvodem je dlouhé období, kdy děti nechodily do školy a děti z obcí mimo Slušovice neměly možnost
přijít si půjčovat knihy a dostávat k nim otázky. Poté budou vyhlášeni výherci a otevřen bohatý obchůdek, ve kterém se budou moct směnit moriony a také perly.
K provozu knihovny dodám následující. Prosíme, pokud máte jakékoliv respirační onemocnění, svou návštěvu knihovny odložte. Dříve se stávalo, že přímo
od lékaře přišel rodič s dítětem, že si jdou vypůjčit knihy, když je dítě nemocné.
Prosíme, abyste toto nečinili. Stačí zavolat či poslat email, vaše výpůjčky vám
prodloužíme. Děkujeme za pochopení.
Stále je možné nachystat vám balíček knih na přání. Klidně zavolejte, rády vám
knihy připravíme.
Přejeme všem krásné podzimní dny,
Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích
Tel. 575 570 636 • E-mail: knihovna.slusovice@cmail.cz
www.slusovice.knihovna.cz • FB: www.facebook.com/knihovnaslusovice
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Slušovicích nezahálelo ani
o prázdninách. Spolu s mládežníky jsme
zkoušeli postavit sopku, která zuřivě
chrlila lávu, nebo jsme zkoušeli domácí
pokusy podle Youtube. Na začátku léta
jsme si zopakovali poněkud neobvyklým
způsobem, za pomoci hry, principy
Dračího doupěte. Připraveny byly také
různé kvízy, nebo promítání. Ale „nízkoprah“ není jen o zábavě, je to také místo, kde pracovníci poradí, někdy pomohou s problémy, ať už se týkají kamarádství, školy a dalších náročných situací,
které nás všechny mohou v životě potkat. Nízkoprahový klub nabízí holkám
a klukům ve věku od 6 do 26 let pomoc,
radu a podporu při řešení problémů, se
kterými se setkávají, bezpečné místo pro
volný čas, podporu při realizaci jejich
aktivit a nápadů.
Proto i na podzimní období připravujeme zajímavé programy, o které naši
mladí klienti projevují zájem. Jsou to
zejména akce prostřednictvím prostoru
pro pokec se sociálními pracovníky, doučování, společné práce u stolu, vaření,

'20,129$.&,
včetně klubových akcí, fotbálku, preventivních a výchovných programů, vyrábění (prostor pro kreativitu – být sám sebou), deskových her, filmáčků apod.
Těmito činnostmi se nízkoprahový klub
snaží přispívat ke zlepšení sociální situace dětí a mladých dospělých. Otevřeno
je každý pracovní den od 12:00 do18:00
hod.
Tereza Hřibová, vedoucí NZDM
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Komunitní centrum v létě organizovalo nejenom otevřené herny pro rodiče
s malými dětmi, ale poskytovalo i prostor rodičům na mateřské dovolené pro
vzájemná setkávání a sdílení. Také
v podzimním čase se bude konat spousta zajímavých setkání, ať už organizování klubů pro rodiče, prostoru pro otevřené herny, zabezpečování besed s odborníky, poradenství pro rodiče, tak i realizace oblíbených workshopů pro maminky (výroba věnců, květinová výzdoba,
zdravý životní styl apod.).
Jako každý rok, i letos pořádalo centrum prázdninové příměstské tábory pro
děti ze Slušovicka. V letošním roce se
těchto „příměšťáků“ zúčastnilo celkem
134 dětí. Musíme prohlásit, že máme
za sebou léto plné neobvyklých zážitků
a dobrodružství. Stali jsme se chrabrými
rytíři, šikovnými tanečníky, nadanými
čaroději, odvážnými Vikingy a vydali se
po stopách věků do hluboké minulosti.
Došlo na budování lesních úkrytů a vyzkoušení hřišť v širokém okolí, nebáli
jsme se ani pustit do zkoumání vzdálenějších míst při výletech. Jako správní
táborníci teď už ovládáme první pomoc,
poznáme bylinky v našem okolí, umíme
vymyslet hru do deštivého i slunečného

odpoledne a taky víme, jak správně rozdělat táborák, nebo střílet z luku. Teď už
jen počítáme dny do dalšího báječného
léta v podobě příměstských táborů
s DOMINEM …
Marta Hefková, vedoucí KCR
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Letošní léto v jesličkách jsme mohli
s dětmi zahájit oslavou Dne dětí. V prostorách před budovou proběhly radovánky s vodou a to foukáním bublin
do pet láhví, ze kterých se tvořil pěnový
had. Připravená byla i závodní dráha pro
motorky s rozmístěnými kuželkami. Děti
si přinesly z domu kostýmy a mohly si
v nich zatančit anebo si zařádit v bazénku plném kuliček a plyšáků.
V měsíci červnu jsme vyhlíželi slunečný den, aby mohlo proběhnout společné venkovní focení před jesličkami
na louce plné pestrobarevných květin.
Jelikož letos neproběhla besídka
ke Dni maminek, která je již pro nás
tradicí, uspořádali jsme pro děti, rodiče
a jejich přátele zahradní slavnost na slušovické faře. Velké poděkování patří
všem zúčastněným pomocníkům ze
Slušovic, kteří nám pomohli tuto akci
zajistit anebo přinesli spoustu dobrot
k občerstvení. Děti si zahrály na malé
piráty, kteří plnili různé přichystané disciplíny jako např. chytání chobotniček
na udičku, přecházení přes žraločí zátoku. Odměnou jim pak byl poklad plný
sladkostí, dále vyfukování velkých bublin, opékání špekáčků a v neposlední
řadě dovádění na skákacím hradě.
Během prázdnin byl v jesličkách neomezený provoz. Co nejvíce času jsme
pobývali venku, počasí tomu hodně
přálo. Velmi jsme uvítali možnost hrát si
na nových moderních hřištích nedaleko

jesliček. Nejvíce dětí bavily houpačky,
skluzavky a také často chtěly nakládat
lopatkami písek nebo kamínky do nákladních autíček a kyblíku. V parných
dnech se děti mohly osvěžit vodou, ať už
jejím stříkáním z vodních pistolek, pouštěním lodiček, zaléváním kytiček nebo
osvěžováním vodou z kbelíku.
Společně jsme také navštívili rodinnou
farmu s domácími zvířátky. Tam děti
mohly uvidět malá selátka a kozičky,
kterým jsme natrhali lístky pampelišek
a jetele.
Některé prázdninové dny nám propršely. Jak se říká, lilo jako z konve. Pro
děti bylo zpestřením stavět si v herně
bunkry, kde si hrály na schovávanou
před deštěm a bouřkou, „opékaly si“
i špekáčky u ohně, vše za doprovodu
zvuků a tematických písniček. Inu, dětská představivost má neomezené možnosti.
Na konci prázdnin si děti mohly v prostorách před jesličkami prohlédnout včelí úl i s včelkami a zaposlouchat se
do bzučení roje včelek. Děti mohly pozorovat dým z nástroje pro vykuřování
včel, směly si prohlédnout ochranný
oděv a vyzkoušet si kuklu.
Poslední srpnové dny se nesly v duchu
loučení se s dětmi, které jdou do školky.
Přejeme dětem, ať se jim ve školce líbí
a brzy si najdou nové kamarády. Loučili
jsme se také s rodiči dětí z jesliček, se
kterými máme vybudovány velmi přátelské vztahy. Děkujeme jim za danou důvěru a skvělou spolupráci.
Od září se těšíme na nové děti, které
do jesliček přichází. Věříme, že i letos
adaptace nových dětí proběhne co nejšetrněji a bez velkého pláče. Nabízíme
všem dětem především otevřenou náruč
a srdce, aby se u nás v jesličkách cítily
v bezpečí a jako doma. Naší snahou je
maximálně vyjít vstříc požadavkům rodičů a nově vzniklým situacím v péči a výchově dětí.
Jana Henešová, vedoucí jeslí
5
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Vážení spoluobčané,
jsem rád, že vás mohu v krátkosti informovat o činnosti požární jednotky
našeho města. Naše jednotka bývá přivolána k různým zásahům, např. k požárům, technickým pomocem jako je odklízení popadaných stromů přes komunikace, pátrání po osobách atd.
Vzhledem k omezením, se kterými jsme
se všichni potýkali a vzhledem k nemoci
SARS-COVID19 dosud potýkáme, byly
naše zásahy obtížnější z důvodu zajištění
co největší ochrany zasahujících hasičů,
kteří též museli dodržovat bezpečnostní
hygienická pravidla ke zmírnění možného přenosu nemoci.
Při omezeních, které vydala naše vláda při první vlně šíření nákazy, byla jednotka připravena po domluvě s vedením
našeho města k okamžitému nasazení
v boji proti této nemoci a pomoci našim
spoluobčanům. Naštěstí se zatím nemoc
v našem městě nijak zvlášť neprojevila
a celá situace byla zcela pod kontrolou.
Při další možné vlně šíření stále akceschopnost jednotky platí a jsme připraveni k okamžitému nasazení.
Bohužel se naše republika nepotýká
jen s nemocí SARS-COVID19. Nesmíme
zapomenout i na různé povětrnostní vlivy, jako jsou větry, bouře, přívalové deště nebo záplavy. Vzhledem k těmto úkazům a možnému boji proti nim, byla
zakoupena plnička protipovodňových
pytlů k naplnění 200 ks vaků, z čehož
bude 50 ks naplněno a připraveno
k okamžitému použití. Dále bude zajištěno dostatečné množství písku, které by
bylo potřeba k doplnění zbylých pytlů.
Z důvodu připravenosti jednotky, bylo
ze strany velitele naplánováno prověřovací cvičení, které proběhlo 26. 6. 2020
v domě č.p. 166. Zde byl nasimulován
požár budovy se zraněním osob. Naše
jednotka si při cvičení počínala profesionálně a využila co nejvíce zkušeností,
aby dané úkoly zvládla. Prioritou číslo
jedna bylo při cvičení nalézt a poskytnout předlékařskou první pomoc zraněným osobám, dále následovala lokalizace požáru a jeho následné uhašení.
Na průběh poskytnutí první pomoci dohlíželi profesionální záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje. Činnost jednotky při cvičení
v očích velitele a dalších odborných pozorovatelů byla vyhodnocena jako zcela
profesionální a na vysoké úrovni.
Tímto bych chtěl našim hasičům poděkovat za práci, kterou odvádí a za to,
že jsou vždy připraveni zasáhnout tam,
kde je potřeba jejich pomoc.
Michal Novák
velitel SDH a JSDHO Slušovice
6
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Pro skauty je tábor vyvrcholením celého skautského roku. V Česku jich skauti pořádají více než tisícovku a pravidelně se jich účastní přes 30 tisíc dětí. My, tedy skauti ze Slušovic, na tábor každoročně jezdíme do údolí Hrubé Brodské, pár kilometrů
od Nového Hrozenkova. Koncem června přijíždíme na zelenou louku, kde během
týdne postavíme kuchyni, týpí a podsadové stany na spaní. Přes veškerou nejistotu,
která letos provázela plánování, se nás nakonec na táboře sešlo skoro padesát.
Typický den na skautském táboře začíná kolem šesté, kdy se probouzí první vedoucí, aby rozdělali oheň v kamnech, uvařili čaj a připravili snídani. Po společné snídani
většinou pomáháme s fungováním tábora, něco tvoříme nebo se od zkušenějších
z nás učíme různé táborové i jiné dovednosti. Ve skautské výchově je ale nejdůležitější to, co se děti na táboře učí mimochodem – zapojit se, spolupracovat, umět tolerovat, být součástí týmu. Jelikož jsme různorodá skupina vedoucích, kteří mají různé
zkušenosti, zájmy a názory, je i náš táborový program různorodý.
Po obědě, připravovaném v polní kuchyni, nastává oblíbená část dne mnoha účastníků – odpolední klid a následné osobní volno. Volný čas může každý využít podle
svého, někteří se schovají před sluníčkem a vytáhnou deskové hry, jiní hrají volejbal,
další se koupou v tůňce. Odpoledne se znovu všichni sejdeme na táborový program,
kterým může být cokoliv od přelézání lanových překážek, přes běhací hry v lese
po soutěžení v tom, který tým uvaří na ohništi lepší tříchodové jídlo. Po večeři většinou následuje klidnější program, ale někdy teprve dobrodružství začíná – na žádném
táboře nechybí stezka odvahy a noční hra. Večer zakončujeme unavení ze všech her
(děti) a práce v tábořišti (vedoucí) zazpíváním večerky.
Slavnostním vyvrcholením každého skautského
tábora je zapálení slibového ohně, u kterého
nové světlušky, vlčata,
skautky a skauti skládají
skautský slib. Složením
slibu se naši táborníci
stávají
opravdickými
skauty a zavazují se k dodržování skautských myšlenek. Letos mezi nás
takto přibyla jedna nová
světluška, čtyři vlčata
a jedna skautka.
Po týdnu nebo dvou na táboře se většina z nás už těší domů na teplou sprchu,
na rodiče, na sourozence, na spojení se světem. Každý z nás by ale na táboře určitě
ještě alespoň pár dnů zůstal, což platí dvojnásob pro vedoucí, kterým končí dovolená
a musí se vrátit do práce. S každým koncem tábora se tak začínáme těšit na další
léto. Snad se nám všem opět podaří sejít se na táboře a strávit hezké dva týdny
v krásné přírodě v podhůří Beskyd.
Pokud chceš s námi zažít stejné letní dobrodružství a mnohem víc, neváhej přijít
k nám na schůzku do „Klubovny pod hřbitovem“ na adrese Hřbitovní 558 nebo napiš
na skautislusovice@skaut.cz. Kdy probíhají schůzky lze najít na našem facebooku
https://www.facebook.com/skautislusovice.
Radomír Švihel
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Začíná nový školní rok. Jak mnozí tuší, bude zřejmě o dost jiný, než je běžné. Jelikož
se bude odvíjet od současné epidemiologické situace, dá se předpokládat, že v jeho
průběhu nastane celá řada změn a opatření.
Finanční prostředky z dotací plánujeVýuku zahájíme klasicky, tak jako roky
me využívat i nadále a tím zlepšovat
předchozí. Avšak s případnými omezeníprostředí pro žáky i zaměstnance.
mi budeme nuceni rušit kroužky, upraZřizovatele to stojí minimální finanční
vovat provoz ve školní družině a školní
náklady.
jídelně. Prostě na místech, kde se potkáRádi bychom zlepšili IT vybavení pro
vají žáci z více tříd a ročníků. Je možné,
distanční výuku, a to ještě v podzimních
že budeme znovu zavádět roušky. Ale to
měsících. Zapojíme se do projektu
vše je pouze výhled pro případ nepřízniŠablony III v ZŠ Slušovice, který je dotového
epidemiologického
vývoje.
Připravujeme se také na možnou distanční formu výuky neboli výuky na dálku, ta by podle novely školského zákona
byla pro žáky povinná.
V průběhu minulého školního roku
probíhaly ve škole různé úpravy. Máme
zrekonstruovanou spisovnu, školní kuchyňku, sborovnu a další školní zázemí.
V době prázdnin jsme také vybudovali
nový cvičný byt a jednu učebnu v rámci
projektu Modernizace odborných učeben ZŠ Slušovice. Využili jsme 95 % dotaci ve výši 1 048 569 Kč. Rekonstrukcí
prošly rozvody požární vody v budově
školy.

ván částkou 951 324 Kč (dotace je
100%). Tyto finance použijeme na služby školního psychologa, budeme doučovat žáky, připravujeme zřízení žákovských klubů se zaměřením na čtenářskou gramotnost.
Všem rodičům přejeme pohodový
průběh školního roku. Budeme doufat,
že co nejdéle „poběží“ v režimu klasické
výuky, bez hygienických opatření a bez
distanční výuky. Ale to ukáže až samotný školní rok…
Rostislav Šarman
ředitel základní školy
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Z 9. ročníku vyšlo v minulém školním roce 69 žáků. 10
absolventů zahájilo 1. září své středoškolské studium
na gymnáziích (5 žáků na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť, 5
na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky Zlín), 2 žáci směřují na Střední školu filmovou,
multimediální a počítačových technologií, s. r. o., 37 žáků bylo přijato na střední školy nebo střední odborné
školy do studijních oborů s maturitou a 20 žáků bude
své znalosti a dovednosti rozvíjet v učebních oborech.
Letos si žáci v prvním kole podávali 2 přihlášky na střední
školy. V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se konala jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace, jejíž realizací bylo pověřeno Centrum pro
zjišťování výsledků vzdělávání. Žáci mohli letos v prvním kole
přijímacího řízení konat jednotnou přijímací zkoušku z důvodu
uzavření škol pouze jednou, 8. června 2020, ve škole uvedené
na přihlášce v prvním pořadí. Jednotné testy pak byly centrálně
vyhodnoceny a výsledky písemných testů zapracovány v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení na obou středních školách.
Z agregovaných dat, která jsou každý rok do školy zasílána
firmou Cermat, vyplývá, že jsou naši žáci při řešení těchto testů
úspěšní. Zúročili své vědomosti z několikaleté svědomité přípravy v hodinách matematiky a češtiny a umístili se ve srovnání s ostatními řešiteli z celé ČR nad průměrem. V českém jazyce
skončili dle průměrného percentilního umístění 7,0 percentil
nad republikovým průměrem, v matematice to byly 12,2 percentily.
Informaci, zda jsou žáci přijati, se zájemci o studium učebních oborů dozvěděli na webových stránkách SŠ již 22. dubna,

budoucí maturanti až 15. června. 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
oborů na Střední průmyslové škole polytechnické – Centru
odborné přípravy Zlín (11 žáků).
9 žáků navštěvuje Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší
odbornou školu ekonomickou Zlín, 5 žáků Střední průmyslovou školu Zlín a 3 žáci Střední průmyslovou školu v Otrokovicích.
4 děvčata se budou věnovat studiu pedagogických oborů
na středních školách ve Zlíně a Vsetíně. 5 žáků se bude připravovat na budoucí povolání v oboru Kuchař – Číšník, Gastronomie
a Informační technologie na Střední škole gastronomie a obchodu Zlín a Střední škola Baltaci s. r. o., 5 dívek v oborech
Kosmetické služby a Kadeřnice ve Střední škole oděvní a služeb
Vizovice, 8 chlapců bude dojíždět do SOŠ Josefa Sousedíka
Vsetín za obory Instalatér, Truhlář, Elektrikář – silnoproud,
Autotronik a Mechanik opravář motorových vozidel.
Jeden žák si vybral maturitní obor Bezpečnostně právní činnost, za kterým bude dojíždět do Holešova na Vyšší policejní
školu a Střední policejní školu Ministerstva vnitra. Jeden
z chlapců se rozhodl studovat Střední průmyslovou školu
Hranice, obor Požární ochrana.
Zbývající žáci se zapsali na dalších středních školách
ve Zlínském kraji.
Z 5. tříd odchází na osmileté gymnázium jeden žák.
Přejeme všech absolventům mnoho studijních i osobních
úspěchů v další etapě jejich života.
Mgr. Zdeňka Štěpánová

7

6SROHʂHQVNi

NURQLND
červen – srpen 2020
VÝROČÍ

6SRUWRYQtWiERU$639
Jako každý rok i letos Asociace sportu
pro všechny Slušovice uspořádala sportovní tábor pro děti.
Letos se uskutečnil na Chatě Pod
Tesákem v Hostýnských horách. Táborníci byli ubytováni v chatičkách pro čtyři
děti. K dispozici jsme měli hřiště, bazén,
pergolu s posezením. Velká chata sloužila ke stravování a také poskytla úkryt při
dešti nebo k večernímu programu.
Letošní táborové téma bylo „Tábor plný
záhad!“ Trochu jsme si zahráli na detektivy, vyšetřovatele a dokonce i na padouchy. To se všem velmi dobře předvádělo. Po příjezdu 28 dětí a seznamovací
hře se vytvořila čtyři družstva, která plnila první úkoly. Děti malovaly vlajky a vymýšlely pokřik. Večer jsme zpívali u táboráku. Další dny jsme ve skupinkách
pod vedení zkušených vedoucích bojovali o body do táborové hry. Mezi nejoblíbenější hry patřily „Limeriky“,Times Up,
Boyard, boj o kolíky, svíčková a samozřejmě pašeráci. Na hřišti se zase bojovalo o mistry v brandballu. Kdo rád jezdil
vlakem, měl příležitost cestovat ve hře
na vlaky. Musel se umět orientovat podle mapy a jízdního řádu. Zastávek
a přesedání si někteří velmi užili.
Nechyběla ani stezka odvahy a výtvarná
činnost pod vedením Květy Henzelyové,
která táborníkům zajistila magnetky,
na které si děti dle své fantazie udělaly
své obrázky. Hry v lese byly zaměřeny
na odhalování zločinců. Skupiny musely
odhalit zločince podle vzhledu jeho tváře. Bylo třeba si zapamatovat různé
části jeho obličeje. To bylo dosti těžké,
zvláště když pak ještě musely vyluštit
tajenky. Také neznámé záhadné kruhy
podnítily jejich zvědavost a touhu po pátrání. Že se tábor vydařil, jsme se dově-

děli z ohlasů od rodičů a také dětí.
K tomu však musí být ti, co vše vymýšlí
a připraví. Jsou to táboroví vedoucí.
O táborníky se staral Petr, Jakub, Klárka,
Katka, Andrejka, Šimon, zdravotnice
Květa a Eva. Všem velmi děkuji za jejich
přípravu, vedení družstev a obětavost
věnovat svůj volný čas těmto aktivitám.
Byla bych moc ráda, kdybychom se
v tomto složení opět setkali v příštím
roce a tradici tábora zachovali. Děkuji.
Lydie Staroveská

Jana Míčková
Emilie Chovancová
Marie Pastorčáková
Pavel Grmela
Jindřiška Garguláková
Milada Kališová
Eva Vyvlečková
p. Danuše Čubová
Jarmila Raková
Vlastimil Kruťa
Růžena Fárková
Jiří Procházka
MUDr. Božena Brožová
Jarmila Gerychová
Jindřich Veselý
Ing. Zdeněk Kratochvíl
Všem jubilantům
srdečně blahopřejeme!
NAROZENÍ

Martin Cikryt
Viktor Machalíček
Antonín Srovnal
Adina Svobodová
Šťastným rodičům blahopřejeme
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!
ÚMRTÍ

Martin Vilím
Růžena Oškerová
Jaroslav Žáček
Jarmila Řehová
Karel Grecman
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Z LAT É SVAT BY

V rubrice Společenská kronika jsou zveřejňovány významné životní události občanů
Slušovic. Pokud nechcete tyto informace,
které se vás osobně týkají zveřejnit, obraťte
se na matriku MěÚ – písemně, osobně nebo
telefonicky.
Tel. 577 983 344, 577 981 376.
matrikářka

V uplynulém období oslavilo několik
manželských párů krásné výročí –
50 let společného života.
Manželům
Petru a Danuši Trunkátovým,
Stanislavu a Emilii Chovancovým,
Lubomíru a Marii Pastorčákovým,
Miloslavu a Věře Pekařovým
popřáli starosta Petr Hradecký
a místostarosta Jan Fenyk do dalších společných let hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
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