
Vystoupení dětí z MŠ Sluníčko na adventním jarmarku mikroregionu.

Vážení občané, 

v návaznosti na minulé vydání Slu-

šovických novin, kde byl uveden výčet 

akcí realizovaných městem v tomto 

roce, doplňuji ještě dokončené inves-

tice v závěru letošního roku. Byla do-

končena rekonstrukce poslední části 

místních komunikací na Ciróně. Jedna-

lo se o jediný úsek místních komuni-

kací ve Slušovicích, který neměl zpev-

něný asfaltový povrch.

Byla také zrekonstruována poslední 

část chodníků na konci ulice Družstevní 

u panelových domů. Dále proběhla 

další etapa doplnění chodníků na hřbi-

tově. Na ulici Slunečné byly nově in-

stalovány tři herní prvky ke stávající-

mu dětskému hřišti.

Byla započata rekonstrukce obřadní 

síně v budově radnice. V letošním ro-

ce bude dokončena stavební část 

a v příštím roce bude pořízeno nové 

vybavení.

Služby města Slušovice doplnily 

technologii čističky odpadních vod 

o velmi důležitý prvek, a to automatic-

ké čištění hrubých česlí, který odstraní 

pracné ruční čištění. 

V tomto volebním období jsme rea-

lizovali několik drobných investic, kte-

ré měly za úkol odstranit dlouho neře-

šené a odkládané problémy. Po rekon-

strukci přípojky kanalizace u základní 

školy došlo letos o prázdninách k re-

konstrukci přípojky mateřské školy. 

V další části bych se chtěl zaměřit 

na plán investic v příštím roce. 

Zastupitelstvo na svém zasedání v mě-

síci září z důvodu vysoké finanční ná-

ročnosti neschválilo rekonstrukci více-

účelové budovy u hřbitova. Na zákla-

dě tohoto rozhodnutí bude rekon-

strukce, která je plánována na příští 
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Vedení města Slušovice přeje všem občanům radostné a spokojené 

prožití vánočních svátků a do roku 2018 vše dobré.

Přijměte naše pozvání k silvestrovskému ohňostroji, který se usku-

teční 31. prosince 2017 ve 21 hodin na sokolské zahradě.

SLOVO STAROSTY

Foto Petr Jaroň
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• Rada města schválila smlouvu s fir-

mou Podhoran Lukov, a.s. na zimní 

údržbu místních komunikací pluhová-

ním v zimním období 2017-2018 za stej-

ných finančních podmínek jako v minu-

lém roce.

• Rada města schválila smlouvu se 

Správou a údržbou silnic Zlínska, s. r. o. 

na zimní údržbu místních komunikací 

solením v zimním období 2017-2018 

za stejných finančních podmínek jako 

v minulém roce.

• Rada města vzala na vědomí infor-

maci ředitele ZŠ Slušovice o schválené 

dotaci z IROP na doplnění chybějící in-

frastruktury v ZŠ Slušovice. 

• Rada města schválila návštěvní řád 

hřiště u Základní školy Slušovice.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí individuální dota-

ce z rozpočtu města uzavřenou mezi 

Městem Slušovice a Českým svazem 

chovatelů. Dotace ve výši 10 000 Kč bu-

de použita na drobné opravy a úpravy 

v chovatelském areálu, poháry a medai-

le na okresní výstavu drobného hospo-

dářského zvířectva.

• Rada města schválila využití učeben 

v ZŠ Slušovice Základní uměleckou ško-

lou Zlín ve školním roce 2017/2018.

• Rada města na základě zkušebního 

provozu schválila úpravu ceny pronájmu 

sportovního hřiště s umělou trávou a to 

ve výši 350 Kč/hodina + 100 Kč/hodina 

za svícení.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí individuální dota-

ce z rozpočtu města uzavřenou mezi 

Městem Slušovice a Babybox pro odlo-

žené děti – STATIM. Dotace ve výši 

3 000 Kč bude použita na výměnu baby-

boxu za babybox nové generace 

v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí individuální dota-

ce z rozpočtu města uzavřenou mezi 

Městem Slušovice a Českým zahrádkář-

ským svazem. Dotace ve výši 10 000 Kč 

bude použita na výměnu okna v areálu 

zahrádkářů.

• Rada města souhlasila s příspěvkem 

2 000 Kč Domovu pro seniory Lukov 

na zvýšené předvánoční výdaje.

Více na www.slusovice.eu

rok, rozdělena na vnitřní úpravy, které rozšíří současné užívání 

pro nízkoprahové centrum, komunitní centrum pro rodinu 

a skauty o mikrojesle. Další úpravy se budou týkat pláště budo-

vy včetně způsobu vytápění, které budou mít za cíl energetické 

úspory v této budově. Na tyto úpravy bude podána žádost 

o dotaci. 

Nejvýznamnější investiční akcí, kterou plánujeme, je rekon-

strukce sokolské zahrady. Jedná se o kompletní úpravu (komu-

nikace, chodníky, terénní úpravy, nová výsadba zeleně, osvětle-

ní, městský mobiliář a herní prvky dětského hřiště) prostoru 

vedle náměstí nad a za sokolovnou, který bude sloužit jako 

zóna pro různé volnočasové aktivity.

Každoročně investujeme do obnovy chodníků, protože jejich 

stav se nejvíce dotýká největšího počtu obyvatel. Zaměříme se 

na chodníky kolem panelových domů na ulici Družstevní, před 

poštou a v souvislosti s úpravou veřejného osvětlení pravděpo-

dobně i v ulici Nová. 

Z důvodu dlouhodobého plánování dojde konečně i k reali-

zaci prodloužení opěrné stěny na místní komunikaci v ulici 

Na Vyhlídce, která vyřeší sesuv na této komunikaci.

Máme dále záměr uskutečnit dvě opravy v základní škole. 

Rekonstrukci a modernizaci rekuperace na vzduchotechnice 

v kuchyni jídelny a dále opravu povrchu ve sportovní hale, kte-

rý slouží svému účelu již více než dvacet let a jehož plánovaná 

životnost byla čtvrtinová. Základní škola získala dotaci z IROPu 

na doplnění vybavení a předfinancování tohoto projektu bude 

také z rozpočtu města. Budou pořízeny nové IT technologie, 

vybavení odborných tříd a řešena bezbariérová přístupnost. 

Vzhledem ke skutečnosti, že máme schválenou dotaci 

na opravu hřbitovní zdi ve výši 700 tis. Kč od Ministerstva ze-

mědělství, plánujeme její větší opravu. 

Chceme také obnovit a doplnit některá dětská hřiště ve měs-

tě, hlavně se zaměřením na sídliště Padělky.

 Petr Hradecký, starosta

Před osmdesáti lety vydalo zlínské nakladatelství Tisk publikaci Zlínský okres (autoři 

Čalkovský-Dubský-Komárek-Kozlík-Sträussler-Lízal-Zemek). Kniha byla určena pro školy 

i širší veřejnost.

Politický okres Zlín vznikl k 1. 10. 1935 a měl dva soudní okresy, a to zlínský (96 

obcí) a vizovický (30 obcí). Kniha shrnuje informace týkající se okresu v oblastech úřadů, 

peněžnictví, přírody, zaměstnanosti, průmyslu, zemědělství, živností, kultury, školství, 

komunikace, zdravotnictví.

Ve městě Zlíně tenkrát žilo 31 151 obyvatel. Seřadíme-li obce podle počtu obyvatel-

stva zlínského soudního okresu, je stav tento: Otrokovice (6.000), Malenovice 

(3.065), Tlumačov (2.864), Prštné (1.778), Louky (1.374), Březnice (1.320), Želechovice 

(1.284), Příluky (1.057), Jaroslavice (1.044), Kostelec (1.006), Tečovice (1.005), 

Bohuslavice (1.000).

Soudní okres Vizovice: Vizovice (3.338), Zádveřice (1.374), Trnava (1.350), 

Slušovice (1.090), Újezd (1.012). Samostatná obec Raková měla tenkrát 340 obyvatel.

Publikace byla významným příspěvkem k místopisu Zlínska. 
Jan Zetěk

Ve dnech 9. a 10. září uspořádala zá-

kladní organizace Českého svazu chova-

telů ve Slušovicích okresní výstavu drob-

ného hospodářského zvířectva. Svá zví-

řata přihlásilo 44 chovatelů. Bylo zde 

vystaveno 147 ks králíků ve 28 pleme-

nech či barvách, 87 ks drůbeže ve 33 

voliérách, a to 24 plemen či barev, 116 

ks holubů 24 plemen či barev v 51 kle-

cích a 12 voliérách. Nechybělo ani 

okrasné ptactvo, morčata a kamerunské 

ovce. Mezi vystavovateli bylo 6 mladých 

chovatelů do 18 let a někteří z nich za 

svá zvířata získali čestné ceny.

Výstava probíhala v chovatelském are-

álu. Během obou dnů bylo pěkné poča-

sí. Návštěvníci byli spokojeni jak s vysta-

venými zvířaty, tak s dobrým občerstve-

ním a bohatou tombolou. O zdar výsta-

vy se zasloužilo přes 40 sponzorů, bez 

nichž by nebylo možné uspořádat výsta-

vu v takovém provedení. 

Poděkování patří Městu Slušovice, 

které podporuje chovatele v jejich čin-

nosti, vystavovatelům za propůjčení zví-

řat, posuzovatelům a všem členům or-

ganizace, kteří se zasloužili o úspěšný 

průběh výstavy.

Na závěr dovolte, abychom vás po-

zvali opět příští rok v září do chovatel-

ského areálu ve Slušovicích na další vý-

stavu. Věříme, že i ta se vám bude líbit. 

Těšíme se na setkání.

Marie Navrátilová

jednatelka ČSCH ZO Slušovice
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V letošním roce se konalo v knihovně 

43 akcí, na kterých jsme s kolegyní přiví-

taly 1.050 návštěvníků. Postupně 

knihovnu navštívily všechny třídy MŠ – 

od Kuřátek z mateřské školy po 6. třídy.

Kuřátka z MŠ na náměstí a také starší 

děti z MŠ na ul. Rovné se dozvěděly, jak 

se chovat ke knihám. Děti měly připra-

veny leporela a dětské knížky, které si 

mohly prohlížet. Předškoláci poznávali 

při besedě S Večerníčkem za pohádkou 

znělky z televizních večerníčků nebo po-

dle indicií hádali, o kterou pohádku se 

jedná. Večerníčky poznávaly také děti 

z MŠ ve Všemině.

Již tradicí v naší knihovně je slavnost-

ní pasování prváčků na čtenáře. Děti 

dostaly glejt, na němž stojí psáno, že se 

staly čtenáři. Byly oceněny řádem, který 

všem dal na vědomí, že již umí číst – od-

znáček Už jsem čtenář. Obdržely také 

čestný čtenářský průkaz a měly možnost 

(pokud přišly se svými rodiči do konce 

prázdnin do knihovny) přihlásit se 

do knihovny na rok zdarma.

Druhé třídy se dozvěděly něco nové-

ho při besedě o Václavu Čtvrtkovi. 

Třetí třídy blíže poznaly oblíbenou 

autorku knih pro děti Astrid Lindgre-

novou.

Čtvrté třídy si hrály s naším krásným 

českým jazykem. Žáci nejprve společně 

řešili hádanky a snažili se nezlámat si 

jazyk na jazykolamech. Ve skupinkách 

poté řešili kvízy, skládali rozházená poře-

kadla, doplňovali rčení. 

Žáci pátých tříd se na chvíli stali mla-

dými detektivy. Nejprve jsme si povídali 

o detektivních příbězích pro děti a poté 

se kluci a holky jako správní detektivové 

snažili samostatně vyřešit otázky, které 

dostali.

Šesťáci se učili orientovat v knihovně, 

hledat v regálech i v on-line katalogu 

na internetu.

V červnu navštívily naši knihovnu děti 

ze školní družiny (2. – 3. třídy).

Letos se konaly tři kreativní dílničky 

– dvě letní byly ve znamení tvoření zálo-

žek z papíru, v listopadu si děti mohly 

vytvořit dekorace (zvířátka) ze starých 

CD a papíru.

Nejmladší děti a jejich maminky mají 

již od roku 2013 tradičně první úterní 

dopoledne v měsíci dětské oddělení 

pro sebe (dopoledne pro maminky 

s dětmi). Výjimkou jsou pouze letní 

prázdniny. Od září se maminky scházejí 

v nové sestavě a podařilo se, že děti jsou 

přibližně stejně staré, spousta miminek.

Děti mají ve svém oddělení v truhle 

uloženy různé stolní hry. Mladší děti si 

mohou vybírat ze spousty plyšových 

hraček, se kterými si mohou v knihovně 

hrát. Jsou umístěny nejen na koberco-

vém pódiu, ale také ve druhé z truhel. 

A mohou si také vybrat některou z oma-

lovánek, které jsou pro ně připraveny.

V březnu (Březen měsíc čtenářů) 

a v říjnovém Týdnu knihoven se zájem-

ci mohli zaregistrovat do knihovny 

na rok zdarma. 

V říjnu se konal velký výprodej vyřa-

zených knih. Z výtažku byly nakoupeny 

nové knihy do fondu městské knihovny.

V listopadu jste mohli navštívit výsta-

vu panenek v háčkovaných šatech. 

U té příležitosti se konaly také uzavřené 

akce pro MŠ a několik tříd ZŠ.

V prvním čtvrtletí jsme se opět přidali 

ke sbírce kabelek do Kabelkového ve-

letrhu Naděje Zlín. Děkujeme, že jste 

darovali velký počet kabelek, které po-

mohly k záměru Naděje Zlín pořídit 

za utržené finance pergolu, aby také 

nepohybliví klienti mohli trávit svůj čas 

na čerstvém vzduchu.

V roce příštím se plánujeme k akci 

zase přidat, takže pokud máte přebyteč-

né kabelky, rádi si je od Vás po vyhlášení 

sbírky převezmeme. 

Neustále probíhá i sbírka pro zlínský 

Útulek pro zvířata v nouzi - čisté tex-

tilie (ručníky, prostěradla apod.) a také 

pochoutky, piškoty, krmivo pro psy 

a kočky, stelivo pro kočky, potřeby pro 

psy (vodítka, obojky, misky a další potře-

by – i starší). Matrace v současné době 

nepřijímáme. Za textilie jsou v útulku 

v současné době rádi, v zimě se jich vždy 

spotřebuje hodně. Máte-li cokoliv, co 

chcete darovat, stačí přinést dobrůtky 

a textilie do knihovny v půjčovní době.

Městská knihovna ve Slušovicích po-

skytuje na základě Smlouvy o poskyto-

vání regionálních knihovnických služeb 

v rámci regionálních funkcí uzavřené 

mezi Krajskou knihovnou Františka 

Bartoše ve Zlíně a Městem Slušovice re-

gionální knihovnické služby těmto 

knihovnám regionu: Obecní knihovně 

v Březové, Hrobicích, Neubuzi, Želecho-

vicích nad Dřevnicí a Místní knihovně 

v Dešné.

Zpracováváme pro ně nové knihy (za-

pisujeme, obalujeme, značíme), vyřazu-

jeme knihy opotřebované či zastaralé, 

opravujeme poškozené, jednou za pět 

let provádíme revizi knihovního fondu. 

Poskytujeme jim metodické vedení, kon-

zultace, pomáháme s granty.

Tato činnost vždy obsáhne kolem 300 

hodin ročně. Letos jsme takto odpraco-

vali 290 hodin.

V letošním roce do knihovního 

fondu přibylo téměř tisíc knih. Pokud 

chcete zjistit, jaké knihy máme pro Vás 

k dispozici, můžete se podívat do  

Plesová sezóna  

V lednu opět začne plesová sezóna 

v nové sokolovně ve Slušovicích.

Vstupenky na Městský ples, který 

se bude konat 20. ledna 2018, je 

možné zakoupit v Městské knihovně 

ve Slušovicích.

V ceně 150 Kč je zahrnuta večeře 

(řízek s bramborem či guláš s chle-

bem). K tanci a poslechu hraje skupi-

na Kosovci.

Městská knihovna bude od 25. 12. 

2017 do 1. 1. 2018 zavřena, znovu 

otevřena bude 2. 1. 2018.

Pokud jste si lístky nestihli zakoupit 

do 22. 12., rezervovat si je můžete 

osobně v městské knihovně, na tel. 

575 570 636 či na emailu knihovna.

slusovice@cmail.cz opět od 2. 1. 

Těšit se můžete také na Ples 

Mikroregionu Slušovicko 27. 1. 

Bližší informace o této akci budou vy-

věšeny ve vitrínách Města Slušovice.

O předprodeji vstupenek a pořáda-

ných akcích se dozvíte z vitrín, které 

jsou instalované v parčíku u kostela a 

naproti městského úřadu. Informace 

můžete dostávat i do svých emailo-

vých schránek. Pokud na email knihov-

na.slusovice@cmail.cz pošlete zprávu 

a do předmětu napíšete „oznamky“, 

uložíme si Váš email do databáze a od 

té doby Vám budou informace chodit.

Zmínku o akcích, které pořádá 

Město Slušovice, vždy naleznete také 

na webových stránkách městské 

knihovny či Města Slušovice.



4

Vždy, když se provádí preventivní čištění kanalizačního řadu nebo zása-

hy vyvolané sníženou průtočností kanalizace, ba dokonce úplným ucpá-

ním, setkáváme se s jízlivými poznámkami zasahujících servisních techni-

ků, jako jsou například: „Tak toto jsme ještě neviděli…“, nebo „To není 

možné, co tam ti lidi hází…“ Rád bych v následujících řádcích udělal 

malou osvětu, která, jak pevně věřím, nikoho nepopudí, spíše naopak 

pomůže nám docílit toho, že se do kanalizačního řadu budou dostávat 

jen vody odpadní, které tam patří.

 

V procesu čištění odpadních vod na ČOV ve Slušovicích se potýkáme se spoustou 

faktorů, které mají přímý dopad na samotný proces čištění. Jen v roce 2016 bylo na 

ČOV ve Slušovicích vyčištěno téměř 300.000 m3 odpadních vod a byl vyprodukova-

ný odpad čítající 2,6 tun shrabků z česlí, 14,7 tun odpadů z lapáků písku a 221 tun 

kalu z čištění odpadních vod.

Stávající ruční čištění hrubých česlí bylo pro vysoké množství shrabků z česlí již 

neefektivní, tak jsme se rozhodli pro řešení strojní a plně automatické. Na základě 

našich požadavků nám komplexní řešení poskytla firma HUBER Technology, která se 

zabývá čištěním odpadních vod po celém světě.

Dne 10. 11. 2017 bylo tedy na ČOV ve Slušovicích nainstalováno zařízení, které 

mechanicky stírá hrubé česle. Již po necelém měsíci provozu můžeme s jistotou říci, 

že investice 890.000 Kč byla na místě a výše zmíněné zařízení splnilo nad rámec 

naše očekávání. 

Díky tomuto kroku dokážeme zavčas eliminovat materiály, které nám ucpávají 

hrubé česle, a uvolněnou kapacitu můžeme směřovat do fází čištění odpadních vod, 

kde je pořád potřebný lidský faktor.

Ing. Jan Fenyk, ředitel, Služby města Slušovice

Co tedy do kanalizace PATŘÍ?

Kanalizace je určena výhradně k odvá-

dění odpadních vod. Parametry odpad-

ních vod definuje kanalizační řád. 

Odpadní voda, je voda, jejíž kvalita byla 

zhoršena lidskou činností. Jedná se pře-

devším o splaškovou (domovní) odpadní 

vodu, která vzniká každodenní lidskou 

činností, pocházející z domácností, škol, 

úřadů, od živnostníků a podobně, či 

o průmyslovou odpadní vodu, která 

vzniká v průmyslových podnicích. Mezi 

další druhy odpadních vod patří infekční 

odpadní vody, odpadní vody ze země-

dělství či znečištěné dešťové odpadní 

vody.

Co do kanalizace NEPATŘÍ?

Biologický odpad a odpady z ku-

chyňských drtičů (odpady z kuchyní či 

jídelen…)

Tuky (oleje fritovací nebo motoro-

vé…)

Léky a chemikálie (látky žíravé, hoř-

lavé, výbušné, omamné, radioaktivní, 

karcinogenní, vodou nerozložitelné ten-

zidy…)

Předměty hygienické potřeby (vlh-

čené ubrousky, dětské pleny, předměty 

dámské hygieny…)

Jakékoliv pevné předměty nebo do-

konce hadry.

Pro všechny výše zmíněné látky, 

které nepatří do kanalizačního řadu 

(ve skutečnosti je jich mnohem více), 

jsou ve Slušovicích vyčleněna místa, 

kde se tyto látky dají odevzdat 

k dalšímu zpracování či odborné  

likvidaci. 

V současné době za jeden z největších 

nešvarů považuji vyhazování vlhče-

ných kapesníčků (ubrousků) a vylévání 

látek tukové povahy do kanalizačního 

řadu. Jejich kombinace je přímo vražed-

ná pro čerpadla a místa se zúženým 

profilem průtočnosti a to nemluvím 

o samotném procesu čištění. Veškeré fi-

nanční náklady, které jsou vynaloženy 

na odstranění poruch vzniklých nedodr-

žováním kanalizačního řádu, se promíta-

jí do celkové ceny stočného. Pokud do-

jde k prokazatelnému porušení kanali-

začního řadu, je případ předán na MěÚ 

Vizovice na odbor životního prostředí 

k prošetření.

Nezapomínejme, že vše má své místo 

a že kanalizace není odpadkový koš.

Ing. Jan Fenyk

on-line katalogu na webových strán-

kách knihovny www.slusovice.knihov-

na.cz. Výběr je opravdu velký a najdete 

u nás spoustu novinek.

I touto cestou chci poděkovat všem, 

kteří darovali knihy do městské knihov-

ny a obohatili tak knižní fond. A také 

těm z vás, kdo jste darovali nepotřebná 

CD pro dílničku.

Letos jsme doladili dětské oddělení 

krásnými dekoracemi afrických zvířátek 

(k již dříve zakoupeným přibyla rodinka 

lvů či slonů), včetně dětského metru se 

lvíčkem, díky kterému můžete děti 

do 150 cm při své návštěvě změřit.

Těší nás také, že se naši malí návštěv-

níci a návštěvnice zapojili do výzdoby 

knihovny. K papírovému stromu přidali 

spoustu vlastnoručně vymalovaných lis-

tů, takže vznikl krásně vyzdobený barev-

ný strom. 

Ke konci listopadu evidovala knihovna 

564 registrovaných čtenářů, z toho 225 

do 15 let (40% čtenářů knihovny - což je 

velmi příznivé pro další vývoj čtenářství).

Knihovna přivítala do téhož data 

7.124 návštěvníků a bylo vypůjčeno 

16.827 knih a časopisů.

Za prosinec se číselné ukazatele samo-

zřejmě ještě navýší, ale v době uzávěrky 

Slušovických novin jsem Vám mohla dát 

k dispozici pouze ukazatele do konce 

listopadu.

Děkujeme za Vaši přízeň ve skoro již 

uplynulém roce a přejeme hodně štěstí, 

lásky, zdraví a šťastné vykročení do no-

vého roku 2018.

Jana Kapustová

vedoucí Městské knihovny 

ve Slušovicích

www.slusovice.knihovna.cz

tel. 575 570 636

facebook: www.facebook.com/

knihovnaslusovice



5

Slušovičtí včelaři slavili 

90. výročí

Slušovičtí včelaři mají svoji organiza-

ci již 90 let. Že o tom nevíte? Ale urči-

tě víte o práci jejich včel! Bez nich 

byste neměli úrodu na svých zahrád-

kách a celé zemědělství, na němž zá-

visí výroba potravin, by zkolabovalo. 

A tak lze jenom obdivovat moudrost 

našich předků, kteří si již před 90 lety 

uvědomili potřebu vzdělávání a výmě-

nu zkušeností pro rozvoj včelařství, 

což vedlo k založení včelařské organi-

zace ve Slušovicích a okolí. Současné 

vedení organizace, které je důstojným 

pokračovatelem našich předků, při-

chystalo u příležitosti tohoto výročí 

slavnostní členskou schůzi v restauraci 

Přerovská. Schůzi řídil místopředseda 

Miroslav Dubovský, který po přivítání 

hostů předal slovo současnému před-

sedovi Josefu Šťastovi, aby shrnul 

90letou historii včelařského spolku 

ve Slušovicích. Za zmínku stojí, že 

v kronice městečka Slušovice je již 

v roce 1669 zmiňována existence pan-

ské včelnice se 100 úly u Nového 

Dvora. Poté se ujala slova MUDr. Haj-

důšková, která ve své přednášce Včelí 

produkty a jejich vliv na zdraví člověka 

vysvětlila působení včelích produktů. 

Jejich význam a působení na zdraví je 

dnes o to důležitější, čím větší je naru-

šení životního prostředí, ve kterém 

dnešní člověk musí žít. Prakticky 

všechny včelí produkty mají blahodár-

ný vliv na lidské zdraví. To bylo také 

obsahem přednášky MUDr. Hajdúš-

kové, která se působením včelích pro-

duktů celoživotně zabývá, má s nimi 

dlouhodobou zkušenost a na příkla-

dech doložila jejich blahodárné půso-

bení. A tak tato přednáška byla v rám-

ci výročí včelaření ve Slušovicích dů-

stojným připomenutím práce včelařů 

a chovu včel.

Josef Košárek, Hrobice

tiskový mluvčí ZO ČSV Slušovice

DOMINO jede dál
Pomyslné tři svíčky na narozeninovém dortu by letos v říjnu mohlo sfouk-

nout Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino ve Slušovicích.

Na tříleté batole toho má již dost za sebou. Činnost organizace ve Slušovicích se 

postupně vyvíjí a rozhodně nemůžeme říct, že by stagnovala. 

V nízkoprahovém zařízení, které je určeno dětem a mládeži ve věku 6 až 26 let, se 

postupně vystřídaly stovky klientů. Starší děti nám postupně odrostly a byly vystřídá-

ny novými mladšími přírůstky. Některé děti navštěvují klub pravidelně, jiné se objevu-

jí příležitostně.

Děti tráví v nízkoprahovém klubu svůj volný čas dle vlastního uvážení, využívají 

zdejší nabídky, zejména deskových a stolních her, velmi oblíbená je samozřejmě mož-

nost zapůjčení si notebooku a posezení v příjemném prostředí spolu se svými kama-

rády. Tato aktivita je nadále nabízena bezplatně.

Činnost komunitního centra pro rodinu je věnována zejména maminkám s malými 

dětmi, rádi bychom ale do budoucna rozšířili nabídku i pro další věkové a cílové sku-

piny. Své pravidelné, a troufám si tvrdit, i spokojené návštěvníky si našla tzv. otevřená 

herna pro maminky s batolátky a cvičení pro nejmenší děti. Kromě slušovických ma-

minek využívá této nabídky i řada maminek z okolních vesnic.

Oblíbenými se staly také tzv. večerní tvořivé dílny, které se příležitostně v našem 

komunitním centru konají, např. na Vánoce, Velikonoce...

Nadále připravujeme besedy na aktuální zajímavá témata a jsme otevřeni Vašim 

přáním a připomínkám, jaké okruhy by Vás oslovily.

Nejnovějším přírůstkem do naší party jsou mikrojesle. Tyto byly zřízeny z dotací 

Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Slavnostního otevření se kromě našich jesličkových dětí a jejich rodin zúčastnil také 

pan starosta, který v zahajovacím projevu ocenil spolupráci s organizací Domino.

Mikrojesle umožní sladění pracovních a rodinných povinností rodičů malých dětí 

ve věku od 6 měsíců do 4 let ze Slušovicka.

O spokojenosti rodičů a především našich malých zákazníků svědčí mimo jiné to, 

že o mikrojesle byl a je ze strany rodičů nadále velký zájem. Kapacita je v tuto chvíli 

naplněna.

Všem našim klientům, od nejmenších 

batolátek počínaje, přejeme za organi-

zaci Domino cz., o. p. s., pohodové 

Vánoce a šťastný vstup do nového ro-

ku.

Rádi se s Vámi setkáme na některé 

z našich programových nabídek, ať už 

v rámci nízkoprahového zařízení pro 

děti, nebo v komunitním centru pro ro-

dinu.

Marta Hefková



6

V současné době čítá členská základna klubu FC Slušovice 71 

členů mládeže a 42 členů dospělých. Organizačně je momen-

tálně FC Slušovice tvořen těmito družstvy: přípravka, mladší 

žáci, starší žáci, muži „A“, muži „B“. V letošní sezóně jsme za-

ložili mužstvo starších žáků. Kluci si opět nachází čas na sport 

a mění ho za čas u počítače.

Naopak jsme byli nuceni z důvodů ročníkového výpadku 

ukončit družstvo dorostu, které bude opět založeno, až nám 

dorostou žáci, tj. v horizontu dvou let.

Přípravka hraje okresní soutěž a učí se hrát fotbal. V rámci 

každoročního náboru dětí se snažíme tento počet navyšovat.

Mladší a starší žáci hrají krajskou soutěž. Starší jsou na prv-

ním místě a od nového ročníku bychom chtěli postoupit 

do krajského přeboru.

Muži „B“ momentálně vedou tabulku III.A třídy a rádi by-

chom postoupili do okresního přeboru. Muži „A“ hrají v sou-

časné době I.A. třídu. 

Přípravka. Trénuje pod vedením 2 kvalifikovaných trenérů li-

cence „C“ a 1 vedoucího. Tréninkové dávky: 2x 1,5h. týdně + 

každý týden zápas v rámci okresního přeboru

Mladší žáci. Trénují pod vedením 1 kvalifikovaného trenéra 

licence „C“ a 1 vedoucího. Tréninkové dávky: 2x 1,5h. týdně + 

víkend zápas v rámci krajské soutěže

Starší žáci. Trénují pod vedením 1 kvalifikovaného trenéra li-

cence „B“ , asistenta a 1 vedoucího. Tréninkové dávky: 3x 1,5h. 

týdně + víkend zápas v rámci krajské soutěže

Muži „B“. Jsme rádi za to, jak si v současné době vedou, jeli-

kož se sem přesunuli i mladí hráči z dorostu. Družstvo je tvoře-

no místními hráči, které klub vychoval, a my jsme tak zabránili 

jejich odchodu do jiného klubu či ukončení jejich sportovní 

činnosti. Práce s mládeží tak nepřijde nazmar.

Muži „A“. Kriticky musíme přiznat, že momentálně nehraje-

me tu soutěž, kterou bychom chtěli - krajský přebor.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Městu Slušovice 

za podporu sportu v našem městě, rodičům, sponzorům, 

p. Talčíkovi a Čuříkovi při pomoci s pořadatelskou službou 

a dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by fotbal v našem městě 

nemohl existovat.

Finanční vyúčtování dotace města Slušovice pro FC 

Slušovice, z. s. 

Pronájem haly, hřiště 65 000 Kč; Materiálové vybavení 

80 553 Kč; Práce řidiče autobusu 26 000 Kč; Startovné na tur-

najích 6 790 Kč; Autobus 33 134 Kč (servis, STK, oprava, pro-

nájem); Registrace, rozhodčí, org. soutěže FAČR 77 400 Kč; 

Přenosné branky 32 000 Kč; Úklid kabin, praní dresů 36 000 Kč; 

Zavlažování, sečení, údržba hřiště 36 000 Kč

Celkem dotace města 393 000 Kč; 

Čerpáno 392 877 Kč.

Uvedená data jsou k 30. 11. 2017

Klimt Michal, předseda klubu

Sbor dobrovolných hasičů Slušovice 

děkuje starostovi města, radě, zastupi-

telstvu, občanům sponzorům, členům 

SDH, jejich rodinným příslušníkům 

a všem ostatním příznivcům za pomoc 

při pořádání II. ročníku pohárové soutě-

že mladých hasičů a III. ročníku poháro-

vé soutěže mužů a žen O pohár starosty 

města Slušovice a za podporu SDH 

Slušovice v roce 2017.

Sbor přeje všem radostné prožití svát-

ků narození betlémského dítěte. Jeho 

poselství lásky, pokoje a míru spolu s da-

rem zdraví ať Vás všechny provází celým 

rokem 2018.

Srdečně Vás zveme na tradiční konči-

novou zábavu, která se bude konat 10. 

února 2018 v prostorách sokolovny.

Za výbor SDH Slušovice 

Milan Novák, starosta

Výbor SDH Slušovice zve své členy 

na výroční valnou hromadu SDH 

Slušovice, která se bude konat 14. led-

na 2018 ve 14 hodin v restauraci 

Přerovská ve Slušovicích.

Milí přátelé, 

loňský advent patřil k těm nejdelším, letošní advent patří k těm nejkratším. 

Kontrasty vždy mají něco do sebe, protože chtějí něco vyjádřit, případně podtrh-

nout. Přes tak krátký čas jsme se mohli dobře a intenzivně připravovat na svátky 

narození Pána Ježíše. 

O slavnosti Ježíše Krista Krále, která se slaví každý rok, se v liturgickém roce 

cyklu „A“, představuje náš Pán v Matoušově evangeliu jako král, pastýř a vůdce. 

Ukazuje nám kritéria, která určují, kdo přináleží k Božímu Království. Boží Syn o so-

bě mluví jako o někom, kdo přichází ve slávě a spolu s ním andělé a On se posadí 

na slavný trůn. Jak to konkrétně vypadá, tu se fantazii nekladou žádné meze. 

Je to vlastně úplný kontrast k tomu, co prožíváme o vánočních svátcích, kdy 

naprostý vládce celého světa a vesmíru přichází v chudobě a skromnosti na tento 

svět. Těžko si dovedeme představit míru pokory Božího Syna, který přichází na ten-

to svět jako nepatrné dítě, které je odkázáno na pomoc a ochotu nejbližších lidí, 

to je Marie a Josefa. Oni jsou do této doby naprosto neznámí lidé a nebýt anděl-

ského poselství, málokdo by se dozvěděl, že se narodil Spasitel světa. O něm 

mnozí proroci předpověděli, že na tento svět skutečně přijde, a byly o něm napsá-

ny rozporuplné představy.

Na udivené dotazy jak spravedlivých, nebo nespravedlivých, kdypak se setkali 

s Ježíšem, protože si toho nevšimli a vůbec si na to nepamatují. Ježíš však vysvět-

luje, že se ztotožňuje s námi. Můžeme být udiveni i my, i když si neuvědomujeme, 

kam až sahá Boží láska. On se s námi ztotožňuje nejenom tehdy, když se nám 

daří, ale i tehdy, když potřebujeme pomoc od druhých lidí. Jasně to naznačuje již 

svým milým příchodem do nejubožejšího prostředí, které nám připomínají jesličky, 

tedy stáj. Toto prostředí sloužilo jako porodní sál pro Božího Syna. Ve francouz-

ském filmu „Maria z Nazaretu“ se Ježíšova matka Marie vyjadřuje asi v tom smyslu, 

že lepší prostředí si její Syn nemohl vybrat. Věděla dobře od okamžiku „Zvěstování“, 

kdo je její Syn, a přijala všechno, co ji potkalo v jejím životě. Určitě ji potěšili chudí 

pastýři, kteří se nezdráhali přijít na andělovu výzvu, i moudří mudrci, které přivedla 

hvězda, a také ji určitě těší dnešní děti i dospělí, kteří si připomínají příchod Božího 

Syna v chudobě a pokoře. 

Naše přítomnost u jeslí a v kostele na bohoslužbách ať nás všechny naplňuje 

láskou k Bohu a k lidem. Abyste všichni prožívali vánoční svátky inspirované Boží 

dobrotou, Jeho nekonečnou láskou, k tomu vám všem žehná 
otec Emil.
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V letošním roce Slušovjánek uspořádal 3 turnusy příměst-

ského tábora s názvem „Letem světem“. Děti se pod vedením 

zkušených vedoucích vydaly na dobrodružnou cestu. 

Prostřednictvím her poznaly nejrůznější národnosti a kouty 

světa. A opravdu, dobrodružná cesta to byla. Děti si při hře 

na Indiány či Eskymáky užily spoustu legrace. Program byl 

opravdu pestrý a věříme, že děti byly spokojené. V příštím ro-

ce, kromě příměstského tábora, Slušovjánek poprvé zorganizu-

je tábor pobytový!

Sotva skončil shon z letních příměstských táborů, vrhli jsme 

se na 5. ročník Dýňových slavností. I když počasí nepřálo a po-

prvé jsme dýně „nacpali“ do vnitřních prostor sokolovny, trou-

fáme si říct, že atmosféra byla opět přívětivá a pohodová. 

Každý si mohl najít to své. Ochutnat tradiční dýňové dobroty, 

vytvořit si magnetek, nazdobit květináček nebo malou dýni, 

zadovádět si při žonglovaní nebo při tradičním bubnování. 

Skvělou atmosféru dokreslovalo jazzové trio se zpěvem 

Kateřiny Oškerové. Už teď se těšíme, co nového si na příští 

ročník vymyslíme.

Poslední tradiční akcí našeho spolku v letošním roce bylo 

setkání s Mikulášem, které se letos poprvé uskutečnilo na so-

kolské zahradě. I přes nepříznivé počasí a legrační strašení 

našich čertů, děti spolu s balíčkem od Mikuláše odcházely 

s úsměvem na rtech a hezkou adventní náladou v srdci.

Aktivity Slušovjánku by nebyly možné bez podpory sponzo-

rů, Města Slušovice, Zlínského kraje a v letošním roce i nadač-

ního fondu. Opravdu velké díky patří všem našim přátelům, 

kteří nás ve svém volném čase podporují, pomáhají nám a po-

dílí se na organizaci. 

Bez Vás by to nešlo!

 Za Slušovjánek z.s. Marcela Miklášová

NABÍZÍM VÁM  BEZPLATNOU  
POMOC A  SERVIS  PŘI  ŘEŠENÍ:

NEMÁTE  ZKUŠENOSTI  S PRODEJEM?

BOJÍTE SE PODVODŮ S NEMOVITOSTMI?

PRODEJ A KOUPĚ  RODINNÉHO DOMU, BYTU,  
POZEMKŮ, CHATY, CHALUPY * ZAJIŠTĚNÍ VÝHODNÉ-
HO FINANCOVÁNÍ  BYDLENÍ  *  ŘEŠENÍ  EXEKUCÍ  A IN-
SOLVENCÍ  *  KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SERVIS * NEPLATÍTE 
DAŇ ANI PROVIZI RK

KONTAKT:  

MARTINA DYJÁKOVÁ
NEUBUZ 103,  PSČ  763 15  SLUŠOVICE

+420 730 850 872 
         

dyjakova@dumrealit.cz              
www.dumrealit.cz/dyjakova

TNOU
ŘEŠE

MU, BYTU
TĚNÍ VÝH
NÍ  EXEKU
RVIS * NE

U
ENÍ:
U, 
HODNÉ-
UCÍ  A IN--
EPLATÍTE 

POTŘEBUJETE  PRODAT  VAŠI  NEMOVITOST?

Inzerce

Ve čtvrtek 28. září, v den svátku sv. 

Václava, se uskutečnila na sokolské za-

hradě sportovní akce pod názvem 

Slušovická motorka. Slunečný den přilá-

kal rodiče našich nejmenších dětí, aby 

jejich ratolesti měly možnost si vyzkou-

šet svoji rychlou jízdu na ,,odrážedlech“. 

Nezáleželo na výkonech a umístění dětí, 

ale především na skvělé atmosféře a ra-

dosti z pohybu. Všichni účastníci dostali 

perníkové ocenění, ti nejlepší byli vyzna-

menáni skutečnými medailemi. Tatínci 

našich dětí pak měli možnost vyzkoušet 

si běh pozpátku a překvapit své potom-

ky svými atletickými schopnostmi. 

Slušovickou motorku zorganizoval Na-

dační fond pro rozvoj a podporu Slušovic 

ve spolupráci se skvělým hasičským sbo-

rem a se slušovickým klubem maminek 

Slušovjánek. 

Velké množství malých i velkých příz-

nivců lampionového pochodu Slušo-

vicemi proudilo v pátek 3. listopadu 

opět na sokolskou zahradu, aby si za-

sloužili sladkou odměnu v podobě ad-

ventního kalendáře a rovněž obdrželi 

bezpečnostní reflexní pásek. Hasičský 

sbor zajistil hladký průchod naší vesnicí. 

Občerstvení bylo tradičně z kuchyně AB 

restaurace Slušovice. Všichni jsme se tě-

šili na barevnou magickou show, která 

ovšem technicky selhala. To nám všem 

nevadilo, protože děti radostně skotači-

ly, rodiče si sdělovali informace z uply-

nulého pracovního týdne a všechna set- 

kání byla plná úsměvů a veselé nálady. 

Na závěr roku Vám Nadační fond pro 

rozvoj a podporu Slušovic nabízí ke kou-

pi za symbolických 50 Kč stolní kalendář, 

tentokrát pod názvem: TOULKY PO KRÁ-

SÁCH SLUŠOVIC, který lze získat ve slu-

šovické cukrárně na náměstí anebo 

v trafice na náměstí. Rovněž mohou 

naši občané obdarovat své blízké vstu-

penkou na druhý ročník našeho plesu, 

jež se uskuteční dne 17. února 2018 

s opět velmi atraktivní tombolou.

Za Nadační fond pro rozvoj a podporu 

Slušovic 
R. Krupičková
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Z e  š k o l n í c h  l a v i c

V pátek dne 10. listopadu se několik žáků z naší školy s paní učitelkou Ledabylovou 

a panem učitelem Nahodilem vydalo do Zlína na předávání cen Hejtmanova poháru, 

ve kterém se naše škola tento rok umístila na krásném 2. místě.

Akce se konala na Krajském úřadě ve Zlíně. Na místo jsme přijeli dříve, než celá 

akce začala, a tak jsme se šli podívat do 8. etáže. Poté pro nás byla připravena pro-

hlídka a projížďka Baťovým výtahem, kde bývala kancelář. Později paní průvodkyně 

řekla, že Baťa se výtahem nikdy neprojel :-). My jsme ale vyjeli až na samý vrchol 

budovy, kde jsme měli výhled na celý Zlín. Samozřejmě nesměly chybět ani naše fot-

ky, u jejichž tvoření jsme se hodně nasmáli. Pak jsme se vrátili dolů do přízemí a pře-

dávání mohlo začít. Nejdříve pronesl pár slov hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Když 

nás vyhlásili, předstoupili jsme a převzali poukaz na pomůcky do školní tělocvičny 

a dárkové tašky. Slavnost byla ukončena občerstvením. A pak už hurá zpátky do ško-

ly. Snad nám náš elán vydrží. O dobré umístění se budeme snažit i v příštím roce.

Andrea Janků, VIII. B

Se začátkem školního roku a postu-

pem žáků do vyšších ročníků začali opět 

deváťáci řešit pro ně velmi aktuální otáz-

ku: jaký obor a hlavně jakou střední 

školu vybrat pro své další studium. 

V rámci předmětu pracovní činnosti se 

zabývají možnostmi svého dalšího škol-

ního vzdělávání. Seznamují se s českou 

vzdělávací soustavou, náplní a nabídkou 

učebních a studijních oborů nejen 

ve Zlínském kraji, s webovými stránka-

mi, kde si mohou otestovat své znalosti, 

vědomosti a dovednosti, ale také získat 

potřebné informace o žádaných obo-

rech. Pracují s Atlasem školství 

i Kalendářem dnů otevřených dveří. 

Do některých škol a výrobních prostor 

jsme se vydali i na exkurzi. 

Již ve čtvrtek 7. září 2017 se 40 chlap-

ců z osmých a devátých ročníků naší 

školy zúčastnilo akce nazvané „Vyzkoušej 

si řemeslo“, o které jsme vás informova-

li již v minulém čísle. 

V pátek 30. září 2017 jsme se s 15 

chlapci z devátých ročníků zúčastnili ak-

ce zvané DEN ŘEMESEL, kterou pořáda-

la Krajská hospodářská komora 

Zlínského kraje ve spolupráci s význam-

nými firmami Zlínského kraje se zaměře-

ním na strojírenské, gumárenské a plas-

tikářské obory. Tyto firmy představily 

žákům základních škol moderní výrobní 

procesy, pracovní prostředí a moderní 

strojírenskou výrobu. Letos se opět in-

spirovaly myšlenkou „Od hry k řemeslu“ 

a svou činnost představily velmi hravě, 

formou her, soutěží a tvoření. 

V pořadí již třetí exkurze určená žá-

kům devátých ročníků s cílem seznámit 

se s nabídkou učebních a studijních 

oborů ve středních školách ve Zlínském 

kraji směřovala ve čtvrtek 16. listopadu 

do Střední průmyslové školy polytech-

nické – Centra odborné přípravy ve Zlíně.

Věřím, že byly uvedené akce pro žáky 

devátých ročníků přínosné a že alespoň 

trochu napomohly v jejich nelehkém 

rozhodování, kam po základní škole. 

S informacemi o dalších školách se žáci 

průběžně seznamují díky prezentacím 

zástupců středních škol během vyučova-

cích hodin pracovních činností. Další 

možností byla návštěva Burzy práce 

a přehlídky středních škol ve Zlíně nebo 

návštěva přímo žádané střední školy 

v rámci Dnů otevřených dveří. Získávání 

informací od studentů a absolventů 

středních škol a prohlížení jejich webo-

vých stránek je každodenní náplní bu-

doucích středoškoláků. Po Vánocích se 

již budou muset rozhodnout, kam své 

dvě přihlášky podat. Přeji všem pohodo-

vé vánoční svátky a hodně štěstí a pev-

né nervy v přijímacím řízení.

Mgr. Zdeňka Štěpánová

 výchovná poradkyně

Minulou středu se na druhém stupni 

konalo školní kolo dějepisné olympiády, 

letos na téma „To byla první republika 

aneb Československo v letech 1918 

-1938“.

Soutěž je sice určena hlavně žákům 

osmého a devátého ročníku, ale přišli si 

ji vyzkoušet i šesťáci a sedmáci. Někteří 

z nich svými výkony dokonce předčili 

starší žáky, přestože se období první re-

publiky probírá v hodinách dějepisu až 

v devátém ročníku. Za to jim patří velká 

pochvala. 

Na stupních vítězů se umístili tito žáci:

3. místo: Martina Vinklárková (IX. B)

2. místo: Lucie Škrabanová (IX. B)

1. místo: David Matějčný (IX. A)

Vítěz bude naši školu reprezentovat 

v okresním kole, které proběhne v lednu 

2018 ve Zlíně. O dalších postupujících 

do okresního kola rozhodne okresní ko-

mise a je velmi pravděpodobné, že 

v okresním kole budou naši školu repre-

zentovat i další žáci v pořadí. 

Všem soutěžícím děkujeme za účast 

a vítězům gratulujeme a přejeme hodně 

úspěchů v okresním kole.

Jana Kořenová
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Ve středu 25. října 2017 se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze do Rakouska. 

Navštívili hlavní město Vídeň. Exkurze byla zaměřena na dějepisné, zeměpisné a ja-

zykové (angličtina, němčina) vědomosti a dovednosti. Žáci osmých ročníků se se-

známili se zeměpisnými reáliemi Rakouska a Vídně, dozvěděli se detaily o panování 

Habsburků, poznali architektonické styly od 15. po 20. století, získali informace 

z oblasti výtvarného umění, zejména 19. století, a zlepšili si komunikační dovednos-

ti v angličtině a němčině. Exkurzi jsme započali brzkým ranním odjezdem od školy. 

Přes Mikulov jsme dopoledne dorazili do Vídně. Navštívili jsme historické centrum 

- Hofburg, Stephansdom, parlament, vídeňskou radnici a další pamětihodnosti. 

Pokračovali jsme návštěvou muzea výtvarného umění na Maria-Theresien- Platz. 

Exkurzi ve Vídni jsme zakončili v Pratru. Poděkování patří žákům osmého ročníku 

a paním učitelkám Hozíkové a Baluskové. 

V tomto školním roce to není poslední výjezd našich žáků do zahraničí. V jarních 

měsících plánujeme pro žáky 9. ročníku exkurzi do polské Oswietimi a Krakova. 

V květnu 2018 se uskuteční pětidenní studijně vzdělávací zájezd do Velké Británie 

- Londýn, královské město na Temži. 
Rostislav Šarman

Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince se v naší škole uskutečnilo projektové 

vyučování s názvem POKOS neboli Příprava občanů k obraně státu.

Vše započalo cvičným (falešným) po-

žárním poplachem, přičemž se celá ško-

la shromáždila ve velké tělocvičně. Zde 

je vojáci z Armády České republiky, kteří 

nám v průběhu dne tvořili program, roz-

řadili do deseti útvarů:

Jakmile žáci 5., 6., 7. a 8. ročníků ob-

drželi vojenskou knížku s informacemi, 

nastal menší chaos a každý běžel 

na svou základnu, kde čekal kantor - 

major a žáci deváté třídy – kapitáni, 

kteří měli po celou dobu projektu žáky 

na starost. Načež musel žáky zvolený 

poručík podat hlášení generálovi 

Ledabylové, jež se hodnotilo na základě 

rychlosti a kvality. Následovaly teoretic-

ké i praktické přednášky od samotných 

vojáků od představení armády, přes prv-

ní pomoc po ochranu před chemickým 

útokem. Celý den měli všichni žáci, včet-

ně prvního stupně, možnost prohléd-

nout si obrněná vozidla a zbraně (které 

byly samozřejmě bez nábojů). Mezitím 

vojáci ohodnotili výtvory žáků prvního 

stupně na téma „armáda“ a vyhlásili ví-

těze.

Druhý den projektu se uskutečnil 

branný běh v okolí školy, který byl oprav-

du fyzicky náročný. Žáci absolvovali 

na stanovištích disciplíny jako jsou: střel-

ba, plazení se či hod „granátem“. 

Mezitím se v budově školy konaly vědo-

mostní zkoušky, zkoušky z chemie 

a zkoušky z první pomoci. Během celého 

projektu se hodnotilo: rychlost přesunu 

na základnu, vědomostní test, chemické 

zkoušky, zdravověda, branný závod, ori-

ginální nástup, představení útvaru, vlaj-

ka, oblečení. Šestou hodinu proběhlo 

vyhlášení výsledků. Vítězem celého klání 

se stal útvar 21. základna taktického le-

tectva Čáslav. Blahopřejeme. 

Tereza Šaurová, 

Lucie Škrabanová, IX. B 

Garanty projektového vyučování byli 

vyučující TV Jan Nahodil a Dagmar 

Ledabylová, kterým patří velké díky 

za organizaci náročné akce. Ta se setka-

la s pozitivními ohlasy nejen u žáků a vy-

učujících školy, ale i na webových strán-

kách Armády ČR, z kterých citujeme:

Poslední letošní POKOS byl trochu jiný 

než všechny předchozí. „Na naší škole 

jsme si s branným tématem pohráli a vy-

hlásili jsme projektový den pod názvem 

2 dny POKOS,“ uvedl Jan Nahodil, učitel 

ze Základní školy Slušovice a autor ná-

padu. „Znalosti získané z přednášek 

a ukázek vojáků děti prověří hned druhý 

den v branné soutěži – například na ob-

vazišti, v chemické laboratoři, v terénu 

i ve znalostním testu. A vše natáčejí naši 

dokumentaristé z devátého ročníku.“

Možná to předznamenává nový stu-

peň spolupráce organizátorů a škol, 

ve kterém bude v roce 2018 dobré po-

kračovat. 
(Autor: Eva Zítková, OK SST MO, http://

www.pokos.army.cz/aktuality/letosni-po-

kos-koncil-na-zakladnich-skolach-ve-zlin-

skem-kraji)
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VÝROČÍ  říjen – prosinec 2017

Marie Musilová

Milan Julina

František Vala

Leo Pavlík

Karel Smutný

Emilie Daňková

Jana Methodová

Ferdinand Matějčný

Vladimír Červenka

Anna Sousedíková

Všem jubilantům 

srdečně blahopřejeme!

NAROZENÍ

Michal Šaur

Vojtěch Veselý

Jan Letko

Jaromír Kolský

Vendula Vozničková

Tobiáš Krutiak

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

ÚMRTÍ

Bronislava Hájková

Ludmila Miková

Františka Švachová

Jaromír Zimmermann

Oldřich Sukup

 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast.

matrikářka

OZNÁMENÍ
Jelikož probíhá rekonstrukce obřad-

ní síně, posunují se termíny slavnost-

ních obřadů vítání dětí do života na 

leden 2018. Rodiče narozených dětí 

budou včas písemně pozváni.

matrikářka

Šťastné prožití svátků vánočních  

a v novém roce 2018 hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti všem občanům 

Slušovic přejí Slušovjané

 Josef Handl 

a Emilie Garguláková

V pátek 1. 12. 2017, tentokrát před první adventní nedělí, rozsvítily děti 

z mateřské školy Sluníčko ve Slušovicích a žáci Základní školy Slušovice vá-

noční strom. 

Při dvou koncertech pro žáky 1. i 2. 

stupně zazněla spousta vánočních písni-

ček různých žánrů, nejčastěji však samo-

zřejmě koled, v úpravách zlínské cimbá-

lové muziky Réva. Vystoupení všem zpří-

jemnilo adventní období a čekání na 

Vánoce. 

V chladném podvečeru se sešlo mno-

ho rodičů, dětí a přátel školy, aby si po-

slechli koledy a básničky v podání před-

školáčků a žáků školní družiny. Děti pak 

svým odpočítáváním rozsvítily vánoční 

strom. Všichni přítomní si mohli zakou-

pit spoustu vánočních výrobků žáků naší 

školy. Připraveno bylo občerstvení 

z Klubu rodičů a od kuchařek školy. 

Objevil se i Mikuláš se svou družinou. 

Za přípravu akce patří velké poděkování 

všem, kteří se na její organizaci podíleli, 

ať už to byly maminky z Klubu rodičů, 

Město Slušovice, které poskytlo stánky, 

naši deváťáci, zaměstnanci školy a škol-

ky a další, kteří se snažili zpříjemnit 

předvánoční čas dětem i dospělým. 

Všem přejeme pohodový adventní a vá-

noční čas. 
R. Šarman


