
Vážení občané,

činnost vedení města Slušovice 

v oblasti zlepšování prostředí, ve kte-

rém žijí naši spoluobčané, navazuje 

na předcházející kalendářní rok 2016. 

Neustále se snažíme pravidelnou 

údržbou městské zeleně, zametáním 

komunikací, chodníků, sběrem a ná-

slednou likvidací odpadků vytvářet 

v našem městečku velmi příjemné 

prostředí pro bydlení nás všech. 

Kromě udržování životního prostředí 

se také zabýváme stavební činností. 

V prvním pololetí tohoto roku se 

podařilo zrealizovat tyto stavební ak-

ce: přeložení plynovodu v ulici Cirón, 

nový povrch také dostal chodník v uli-

ci Dlouhá, jež vede směrem k firmě 

TNS Servis Slušovice. Velkou stavební 

akcí bylo vybudování komunikace 

a kanalizace k zahrádkářské kolonii 

„Manovo“. Dále se podařilo uskuteč-

nit opravy místních komunikací v uli-

cích Příkrá, Valašská, Cirón. Byla opra-

vena svodidla v ulici „Vizovská“. 

Po zimních měsících utrpěly také 

naše místní komunikace. Opravy vý-

tluků a propadlých překopů se usku-

tečnily ve všech částech Slušovic včet-

ně místních komunikací mimo obydle-

né území. 

Pokračovali jsme také v opravách 

chodníků. V ulici Dostihová a v jedné 

části ulice Družstevní byly zrekonstru-

ovány podélné chodníky a přístupy 

k panelovým domům.

V první polovině měsíce června byla 

dokončena největší investiční akce 

města „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ 

Slušovice“. Výstavba byla zahájena 

v listopadu kalendářního roku 2016 

a v červnu 2017 úspěšně dokončena. 

Vznikl velmi pěkný sportovní areál 

s umělou trávou páté generace pro 

kopanou a atletická dráha s tartano-

vým povrchem. Areál bude sloužit 

nejen žákům školy, ale v odpoledních 

a večerních hodinách také veřejnosti. 

V areálu bylo s částečnou dotací 

Ministerstva pro místní rozvoj vybudo-

2017
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• Rada města schválila zadávací doku-

mentaci pro veřejnou zakázku na zajiš-

tění stability místní komunikace v ulici 

Na Vyhlídce a komisi pro otevírání obá-

lek a hodnocení nabídek.

• Rada města schválila dohodu o spo-

lečném postupu přípravy a realizace 

stavby „Silnice III/4915: Slušovice I“ 

s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje pro 

zpracování projektové dokumentace 

na opěrnou stěnu a chodník na ul. 

Vítězství (s tím, že stavba bude rozděle-

na podle jednotlivých objektů pro město 

a Ředitelství silnic ZK).

• Rada města schválila zpracování 

studie na připravovanou stavbu „Silnice 

III/4915: Slušovice II.“ 

• Rada města schválila zpracování 

projektové dokumentace vč. mandátní 

činnosti na zajištění stability a rekon-

strukce místní komunikace v ul. Na Stráni

• Rada města schválila dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě č. 15/2017 

o poskytnutí individuální dotace z roz-

počtu města uzavřenou mezi Městem 

Slušovice a Mysliveckým sdružením 

Březina. Dotace ve výši 3 900 Kč bude 

použita na úhradu vystoupení a prezen-

taci sokolníků při Mysliveckém dni pro 

veřejnost.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu č. 22 /2017 o poskytnutí indivi-

duální dotace z rozpočtu města uzavře-

nou mezi Městem Slušovice a Česko-

moravskou provincií Hospitálského řádu 

sv. Jana z Boha-Milosrdných bratří. 

Dotace ve výši 50 000 Kč bude použita 

na nákup pomůcek pro pacienty nemoc-

nice.

• Rada města schválila zadání studie 

rekonstrukce a dostavby domu č. p. 160 

na náměstí.

• Rada města vzala na vědomí Roz-

hodnutí o poskytnutí dotace z Minis-

terstva pro místní rozvoj ve výši 

400 000 Kč na akci „Vybudování dět- 

ského hřiště ve Slušovicích“ u základní 

školy.

• Rada města nedoporučuje instalaci 

zpomalovacích retardérů v ul. Dlouhá 

u sídliště Padělky z důvodu vynuceného 

zpomaleného průjezdu na této komuni-

kaci vlivem zaparkovaných vozidel 

na jedné straně komunikace.

• Rada města rozhodla o realizaci 

úpravy chodníku na konci ul. Družstevní 

mezi panelovými domy tak, aby vznikla 

parkovací místa na obou stranách ko-

munikace a součástí této úpravy bude 

oprava spojovacího chodníku u domu  

č. p. 434.

• Rada města souhlasí s rozšířením 

dětského hřiště na ul. Slunečná s před-

běžnou cenou cca 150 000 Kč vč. DPH. 

Starosta současně informoval radu, že je 

zpracováván také návrh na doplnění 

dětského hřiště na sídlišti Padělky.

• Rada města schválila pronájem míst-

nosti v přízemí budovy MěÚ Dobrovol-

nému svazku obcí Mikroregionu Slušo-

vicko k realizaci projektu „Vzdělávání 

a animace veřejné správy pro rozvoj 

Mikroregionu Slušovicko“.

• Rada města schválila příspěvek 

ve výši 10 000 Kč na revitalizaci zeleně 

kolem domu 434 na ulici Družstevní.

Více na www.slusovice.eu.

váno i dětské hřiště. Dětské hřiště bude 

přístupné široké veřejnosti. 

V měsíci červenci byla vyměněna kry-

tina na budově školní jídelny ZŠ 

Slušovice.

Do konce kalendářního roku 2017 

bychom chtěli provést rekonstrukci 

chodníku v ulici Na Výpusti (vedle pošty) 

a začít první část největší investice po-

sledních let – „Rekonstrukci sokolské 

zahrady a prostoru pod místním hřbito-

vem“.

 vedení města

Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR se uskuteční v pá-

tek 20. října od 14 do 22 hodin 

a v sobotu 21. října od 8 do 14 

hodin. 

Volební okrsky v našem městě zů-

stávají jako v předešlých letech. Pro 

občany žijící východně od řeky 

Dřevnice je volební místnost v ma-

teřské škole vedle městského úřa-

du a pro občany žijící západně 

od Dřevnice je volební místnost 

v mateřské škole na Rovnici.

Od 1. 6. 2017 působí v regionu Zlínsko nově vzniklá 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi při 

Dětském centru Zlín, p. o., jejímž posláním je poskyt-

nout rodině s dítětem podporu v řešení jejich obtížné 

životní situace, a to zejména v jejich přirozeném prostře-

dí. Podle potřeb dítěte je podpora zaměřena na rozvoj 

sociálních, rodičovských a občanských kompetencí osob 

pečujících o dítě, včetně zapojení osob z širšího sociální-

ho okolí. 

Služba se snaží o zapojení a aktivizaci všech členů rodiny do 

řešení jejich nepříznivé situace. Rodina je podporována mimo 

jiné v oblasti rodičovství, výchovy a péče o dítě, zaměstnání, 

bydlení, vedení domácnosti, hospodaření, v oblasti nápravy 

vztahů v rodině, při vyřizování dávek a běžných záležitostí, ve 

spolupráci se školami, v oblasti zdraví a komunikaci se zdra-

votnickými institucemi... Snahou je obnova narušených funkcí 

rodiny a tím snížení dopadů ohrožující vývoj dítěte, prevence 

umístění dítěte do náhradní rodinné nebo institucionální péče 

či příprava na návrat dítěte zpět do rodiny z náhradní rodinné 

nebo institucionální péče. 

Pracovníci SAS DC Zlín pracují s rodinami s dětmi od 0 do 18 

let. Dále s rodinou, kde došlo k umístění dítěte mimo biologic-

kou rodinu (ZDVOP, ústavní péče, pěstounství na přechodnou 

dobu) a pečující osoby usilují o navrácení dítěte zpět do rodiny. 

Také pracujeme s těhotnými ženami, které potřebují podporu 

při přípravě na příchod a péči o dítě, nebo se nachází v nepří-

znivé životní situaci, kdy je ohroženo zdraví a vývoj nenaroze-

ného dítěte. 

Tato služba má místní působnost v obcích s rozšířenou pů-

sobností Zlín, Otrokovice, Vizovice, Holešov a Luhačovice. Je 

poskytována na principu dobrovolnosti a bezplatně, zejména 

v přirozeném prostředí rodiny – terénní formou (Po – Pá: 7:00 

do 18 hod.) Provozní doba ambulantní služby na adrese 

Dětského centra Zlín, p. o. je Po – Pá: 12:00 do 18:00 hod. 

Pracovníky SAS DC Zlín můžete kontaktovat na tel.: 

+420 739 544 907 nebo emailu: sas@dczlin.cz. Bližší 

informace naleznete na www.dczlin.cz 

Sociální služba je financována z Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z roz-

počtu Zlínského kraje.
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prodej se 
 - -17 hodin,        

T: 9-11 + 14- -11 hodin 

Pokud se u nás v městské knihovně 

zastavíte, zjistíte, že dětské oddělení je 

vyladěno dalšími dekoracemi na zdi. 

Také můžete své dítko přijít do knihovny 

změřit (pokud má do 150 cm) – na stěně 

při vchodu do dětského oddělení najde-

te krásný malovaný metr se lvíčkem.

A co se u nás bude dít od října 

do prosince?
Od 2. – 6. 10. se uskuteční tradiční 

Týden knihoven, kdy se naše knihovna 

jako každoročně přidává k této celostát-

ní akci. 

Registrace nových čtenářů zdarma 

– jeden rok si můžete půjčovat knihy 

zdarma. Platí pro dosud nepřihlášené 

čtenáře nebo pro ty, kteří zde již déle 

než dva roky nebyli.

Amnestie na upomínky – pokud 

dlužíte knihy již dlouho a přijdete je 

v tomto týdnu vrátit, poplatek za upo-

mínku, upomínací dopis či pokus o smír 

vám bude prominut. Využijte této mož-

nosti.

Dny otevřených dveří – prakticky 

stále v půjčovní době knihovny. Přijďte 

se porozhlédnout po knihovně, zjistit, 

jaké knihy či časopisy si můžete vypůjčit 

či jaké služby naše knihovna poskytuje.

V říjnu se můžete se těšit také na obří 

výprodej vyřazených knih, který se 

uskuteční v termínu 9. – 20. 10. 

To tu ještě nebylo… Více než 2000 

knih za více než příznivé ceny. 

Jelikož knih je obrovské množství, 

a proto není možné výprodej umístit 

přímo do prostor knihovny, uskuteční se 

v zasedací místnosti nad knihovnou. 

Vchod přes knihovnu. A právě z důvo-

du, že knihy na prodej budou umístěny 

v zasedací místnosti, bylo nutné upravit 

dobu, ve kterou je možné si vyřazené 

knihy vybrat následujícím způsobem:

Výprodej bude probíhat ve výše uve-

dené dny v pondělí od 14-18 hodin, 

v úterý od 14-17 hodin, ve čtvrtek od 9-

11 hodin a od 14-17 hodin, v pátek 

od 9-11 hodin.

O prázdninách proběhly dvě letní 

kreativní dílničky na tvorbu záložek 

do knih. Jelikož dílny měly velký úspěch, 

budeme v kreativních dílničkách pro dě-

ti pokračovat i během školního roku.

Můžete se těšit na tvoření s cédéčky 

(výroba obrázků z papíru za použití ne-

využitých CD) či předvánoční výrobu 

papírových hvězd. Pro tvoření s cédéčky 

bychom uvítali staré nevyužité CD. 

Pokud by někdo mohl poskytnout stará 

CD, budeme rádi. Děkujeme.

Termíny dílniček najdete ve vitrínách 

Města Slušovice za kostelem a naproti 

městskému úřadu, na webových strán-

kách www.slusovice.knihovna.cz, v ka-

lendáři akcí na www.slusovice.eu či no-

vě na Facebooku knihovny: www.face-

book.com/knihovnaslusovice.

Kdo má zájem, může dostávat také 

oznamky na akce knihovny a města 

Slušovice do svých emailových schrá-

nek. Stačí poslat email na knihovna.slu-

sovice@cmail.cz a do předmětu uvést 

Oznamky.

Dopoledne pro maminky s dětmi 

od září opět pokračují. Každé první úterý 

v měsíci můžete přijít se svými ratolestmi 

do knihovny, od 9-11 hodin. Můžete si 

povídat s ostatními maminkami, číst, 

hrát… Uvaříme vám dobrý čaj nebo ká-

vu a můžete strávit příjemné dopoledne 

v knihovně. V této době je knihovna 

otevřena pouze vám – ale nemusíte být 

zrovna maminka, můžete být teta, ba-

bička, starší sestra – a vzít děti sem 

k nám.

Těšíme se na vaši návštěvu při některé 

z akcí knihovny nebo v půjčovní době.

Přejeme vám krásné podzimní dny.

Jana Kapustová

Městská knihovna ve Slušovicích

Tel. 575 570 636

Email: knihovna.slusovice@cmail.cz

www.slusovice.knihovna.cz

www.facebook.com/knihovnaslusovice
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V listopadu máme pro vás připrave-

nou výstavu panenek v háčkovaných 

šatech: od 7. – 24. 11. se můžete přijít 

podívat na výstavu s podtitulem Z pohá-

dek a filmů. Najdete zde panenky Barbie 

či My Scene oblečené do háčkovaných 

oděvů, které dětem (a nejen jim) přiblíží 

atmosféru filmových pohádek, např. Tři 

oříšky pro Popelku, Mrazík apod. Scény 

jsou doplněny dekoracemi.

Vstup na výstavu zdarma – přes 

Městskou knihovnu ve Slušovicích v ná-

sledujících hodinách: pondělí od 14-18 

hodin, úterý od 14-17 hodin, čtvrtek 

od 9-11 a od 14-17 hodin, pátek od 9-

11 hodin.

Pořádá Město Slušovice ve spolupráci 

s Městskou knihovnou ve Slušovicích.

Informace o akcích Města Slušovice 

naleznete ve vitrínách Města Slušovice 

za kostelem a naproti městskému úřa-

du, na webových stránkách www.sluso-

vice.knihovna.cz, v kalendáři akcí 

na www.slusovice.eu či nově 

na Facebooku knihovny: www.face-

book.com/knihovnaslusovice.

Kdo má zájem, může dostávat také 

oznamky na akce knihovny a Města 

Slušovice do svých emailových schránek. 

Stačí poslat email na knihovna.slusovi-

ce@cmail.cz a do předmětu uvést 

Oznamky.

Poslední sobotu před adventem 2. 12. 

se pak můžete vydat na tradiční 

Adventní jarmark Mikroregionu 

Slušovicko, který se uskuteční v Nové 

sokolovně ve Slušovicích a na přilehlé 

sokolské zahradě od 9-14 hodin. 

Doprovodný program, spousta řemesel, 

řemeslných dílniček, předvádění výroby, 

pochoutek či zabijačkové produkty.

V sobotu 9. 12. se v Nové sokolovně 

ve Slušovicích uskuteční Adventní kon-

cert v podání Lenky Rafajové (soprán), 

Kateřiny Oškerové Machovské (mezzo-

soprán), Jiřího Kadavého (klavír), Jiřího 

Kundla, j. h. (housle) a Moniky Dedičové, 

j. h. (hoboj).

Vstupenky na adventní koncert budou 

v prodeji v Městské knihovně 

ve Slušovicích od pondělí 2. 10. od 12 

hodin. Prosím, nežádejte rezervaci před 

tímto termínem. Vstupné 70 Kč. 

Neváhejte, minulý adventní koncert 

prvních třech zmiňovaných interpretů 

byl brzy vyprodán.

Těšíme se na setkání s vámi při někte-

ré z plánovaných akcí.

Jana Kapustová

Městská knihovna ve Slušovicích

Tel. 575 570 636

Email: knihovna.slusovice@cmail.cz

www.slusovice.knihovna.cz

www.facebook.com/knihovnaslusovice

Kulturní akce, které se již ko-

naly v tomto roce:

• Městský ples

•  Hudebně-vizuální show The 

Backwards – Beatles revival – v pro-

gramu Beatles Legends

•  Divadelní představení Polib tetičku 

aneb Nikdo není bez chyby. 

• Pohádka Rákosníček a jeho rybník

•  Divadelní představení Bosé nohy 

v parku

Uveřejněné fotografie z představení 

Bosé nohy v parku: 

Petr Jaroň, Horní Podřevnicko
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Informace ze života 

včelařské organizace

Milí přátelé medu, obdivovatelé 

a oceňovatelé práce včel. Je tomu již 

90 let, co včelaři na Slušovicku založili 

včelařskou organizaci. 

Z dnešního pohledu můžeme jenom 

oceňovat, ale také (bohužel) závidět 

genialitu a jasnozřivost našich včelař-

ských předchůdců, kteří před 90 lety 

poznali, že postup a šíření pokroku je 

možné jenom při spojení a založení 

organizace. Genialitu a problémy, kte-

ré to přinášelo si uvědomíme, když si 

přiblížíme dobu, ve které naši před-

chůdci organizaci zakládali. Nebyl te-

lefon, nebyl rozhlas, nebylo spojení 

a možnosti, jak se dostavit na místo 

projednání, byly omezené. Přesto se 

dobrý záměr podařil a my, dnešní vče-

laři, sklízíme ovoce jejich snah. Řekne-

li se my včelaři, pak mluvíme o včela-

řích z následujících 10 obcí - Slušovice, 

Březová, Hrobice, Neubuz, Dešná, 

Všemina, Raková, Veselá, Klečůvka 

a Lípa. 

Dnešní vedení ZO ČSV Slušovice 

připravilo k připomenutí tohoto výročí 

přednášku Dr. Hajdůškové, známé-

ho odborníka na včelí produkty, o bla-

hodárném působení těchto produktů 

na lidské zdraví. Přednáška se bude 

konat 8. 10. 2017 (neděle) 

ve 14,00 hod. v restauraci Přerov-

ská ve Slušovicích. Všichni zaintere-

sovaní jste zváni. Dozvíte se nejen 

o medu, pylu a propolisu, ale i o ji-

ných blahodárných včelích produk-

tech pro vás zatím neznámých.

A pokud vás budou zajímat infor-

mace o životě dnes již 90leté organi-

zace včelařů ve Slušovicích, pak může-

te po přednášce zůstat – bude se ko-

nat výroční členská schůze.

Ševců Antonín

 Člen ZO ČSV Slušovice

 

 

  
- jeden rok s – 

 
  
–  
prominut  

  
–  

 
 3. 10. 2017 – Dopoledne pro maminky s – od 9 –11 hodin 
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Z e  š k o l n í c h  l a v i c

V pondělí 4. září 2017 byl zahájen 

školní rok 2017–2018 v budově Základní 

školy ve Slušovicích. V tomto školním 

roce bude naši školu navštěvovat 489 

žáků. Oproti loňskému školnímu roku je 

to nárůst o 24 nových žáků. Do školních 

lavic letos zasedli i naši noví prvňáčci, ti 

byli rozděleni do tří tříd. S prvňáčky přišli 

rodiče, kteří se účastnili slavnostního 

prvního školního dne svých dětí. Na na-

še prvňáčky čekalo seznámení se s nový-

mi učitelkami. Následně proběhlo slav-

nostní pasování těchto našich nejmen-

ších žáčků, kteří obdrželi šerpy a pamět-

ní listy. 

První školní den ukončil prázdniny, 

během kterých proběhly úpravy ve škol-

ním areálu i budově samotné. Vyma-

lovány byly prostory nové budovy, šatny, 

družiny, krček, chodby, jídelna a kuchy-

ně. V průběhu tohoto školního roku vy-

malujeme již pouze učebny na 1. stupni 

a tím bude výmalba školy kompletní. 

Během prázdnin bylo vybudováno nové 

hřiště školní družiny. Nové a pěkné hřiš-

tě bylo vybudováno za přispění EU 

a města Slušovice. Bude sloužit dětem 

školní družiny popřípadě veřejnosti. 

Poděkování patří MAS Vizovicko 

a Slušovicko, našim žákům školní druži-

ny, paním družinářkám a paní učitelce 

Ledabylové, ti všichni se podíleli v minu-

lém školním roce na podání žádosti. 

V průběhu července získala novou stře-

chu naše školní jídelna a přilehlá kuchyň 

a krček. Z dotačních prostředků byly 

pořízeny tabule do vybraných tříd 

na druhém stupni. Během prázdnino-

vých měsíců byla definitivně dokončena 

úprava sportovního hřiště. I to mají 

možnost využívat naši žáci. Doufáme, že 

dané úpravy zlepší prostředí, ve kterém 

se budou žáci pohybovat.

V tomto školním roce bude naše škola 

také pokračovat v čerpání finančních 

prostředků z evropských fondů. V letoš-

ním školním roce budeme pokračovat 

s projektem Inkluze v ZŠ Slušovice. 

V rámci projektu bude na naší škole na-

dále působit školní psycholog, proběh-

nou školení pedagogů v oblasti čtenář-

ské gramotnosti, pokračovat budou do-

učování pro žáky. Finanční prostředky 

budeme čerpat i na projekt Doplnění 

infrastruktury v ZŠ Slušovice, který bude 

podpořen Ministerstvem pro místní roz-

voj.

Přejeme si, aby dané změny zlepšily 

výchovně vzdělávací proces dětí, které 

naši školu navštěvují.

Rostislav Šarman

ředitel Základní školy Slušovice

Ve čtvrtek 7. září 2017 se 40 žáků osmých a devátých roč-

níků naší školy zúčastnilo akce nazvané Vyzkoušej si řemeslo. 

Pořádala ji Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 

na odloučeném pracovišti školy – Vsetín, Bobrky, kde probíhá 

odborný výcvik technických oborů, a v restauraci Bečva, která 

je odloučeným pracovištěm školy určeným pro výcvik gastro-

nomických oborů. Tato „Škola plná řemesel“ nám nabídla ex-

kurzi, zajistila dopravu i program určený právě děvčatům 

a chlapcům, které tato zaměření zajímají. Cílem akce bylo 

pomoci žákům zorientovat se v nabídce SOŠ J. Sousedíka (stu-

dijní i učební obory) při volbě budoucího studia a povolání 

a vyzkoušet si nabízené obory po praktické stránce. Informace 

o této střední škole najdete na webu www.sosvsetin.cz.

V 8:15 jsme se přistaveným autobusem přepravili do Vsetína. 

Část naší početné skupiny vystoupila u Restaurace Bečva, 15 

žáků pokračovalo na pracoviště Bobrky. 

V Restauraci Bečva probíhá odborný výcvik učebních oborů 

Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie. Žáci si 

zde mohli vyzkoušet zdobení perníčků či tvoření zvířátek 

z marcipánu. Ukázali si, jak správně esteticky prostřít sváteční 

tabuli a poskládat k tomu ubrousky, jak usmažit palačinky, 

nebo vyrobit jednohubky. Součástí exkurze byla také prohlídka 

zázemí a informace o náplni práce učňů a studentů nejen 

v každodenním provozu restaurace, ale rovněž na pořádaných 

akcích jako jsou oslavy, svatby, atd.

Na odloučeném pracovišti školy – Vsetín, Bobrky probíhá 

odborný výcvik stavebních, strojírenských a automobilních 

oborů. Žáci se dle zájmu podívali do dílen mezi stavaře – 

na obory: elektrikář, zedník, truhlář, tesař, instalatér; strojaře 

- mechanik seřizovač, obráběč kovů a autaře - automechanik, 

autotronik a opravář zemědělských strojů. Prohlédli si, jak 

probíhá praktická výuka jednotlivých učebních oborů, sezná-

mili se s činnostmi, které tyto obory provádí, a některé si sami 

vyzkoušeli. 

Strojaři navštívili také výrobní prostory firmy Hirschmann 

Czech s.r.o. Na závěr dopoledne žáci zhlédli malou ukázku 

motokrosu. 
Mgr. Zdeňka Štěpánová
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Námestí
Svobody

Kostel

Lékárna

Dostihová

T: 577 544 138
736 222 073

Námestí Svobody 710
Slušovice

Otevíráme
pro vás novou
lékárnu
na náměstí Svobody
ve Slušovicích

7–17 hod.
7–11 hod.

po–pá
so

OTEVÍRACÍ DOBA

* platí pouze pro nové
internetové zákazníky

při smlouvě na 24 měsíců

INTERNET
za babku!

+BONUS
ZDARMA

5

50,-*

INTERNET | MOBIL | TELEVIZE | TELEFON

Inzerce

Minulý týden se žáci šestého ročníku 

zúčastnili již počtvrté adaptačního poby-

tu v rekreačním středisku na Trnavě. 

Během tří dnů se děti seznámily se svými 

novými třídními učiteli a hlavně spolužá-

ky, vyzkoušely si nejrůznější aktivity 

ve třídním kolektivu, ve skupinkách ne-

bo dvojicích. Program začínal budíčkem 

a rozcvičkou v sedm a končil večerkou 

v deset hodin. Spoustu času jsme trávili 

venku v lese, na louce nebo na hřišti, 

menší část programu probíhala ve spo-

lečenské místnosti. O pestrý program 

pro děti se postarala školní psycholožka 

Lenka Švachová, metodička prevence 

Dagmar Ledabylová a vyučující tělesné 

výchovy Jan Nahodil.

A jak byli s kurzem spokojení žáci 

ze 6.C?

Mně se líbilo všechno:) Nelíbilo se mi, 

že to trvalo jen tři dny:(

Líbila se mi stezka odvahy a taky to, 

že jsme si mohli vybrat písničky na dis-

kotéce.

Chtěli bychom delší pobyt. Nejlepší 

byla hra Člověče, nezlob se v lese, která 

podporovala naše vědomosti a naši 

výdrž.

Tento adaptační kurz pomohl šestým 

třídám se sblížit a poznat se. I my žáci 

jsme se zapojili do pomoci učitelů, kteří 

to celé plánovali tak, aby rozvržení bylo 

co nejpestřejší.

Pobyt byl úplně úžasný! Jenom bych 

to prodloužila alespoň o pět dní. Nejvíc 

byla úplně suprová, ale opravdu supro-

vá diskotéka!

 Jana Kořenová a žáci 6.C

V pátek 8. září 2017 se konala v po-

řadí již pátá Párty za školou, kterou 

pořádal Klub rodičů ve spolupráci se 

ZŠ Slušovice. I letos nám počasí přálo, 

a tak nic nebránilo našim nejmenším 

žákům plnit úkoly. Poděkování patří 

nejen jim, ale i učitelům a rodičům, 

kteří se podíleli na organizaci. Jedná 

se o akci, která má prvňáčkům pomo-

ci při adaptaci na nové školní prostře-

dí. Podle jejich úsměvů lze usoudit, že 

se zábavné odpoledne vydařilo. 

Přejeme jim i nadále hodně hezkých 

zážitků a úspěchů při vzdělávání 

na naší škole.
Klára Polepilová
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VÝROČÍ  červenec – září 2017

Josef Lukáč

Stanislav Chovanec

Marie Rapantová

JUDr. Miroslav Freund

Miroslava Fojtíková

Marie Polášková

Ing. Jaroslav Pochylý

PhDr. Emil Kašík

Ludmila Vlachynská

Václav Chromek

Marie Pohunková

Marie Škabrahová

Všem jubilantům 

srdečně blahopřejeme!

NAROZENÍ

Adam Vojáček

Karel Polášek

Eliška Polášková

Terezie Matůšů

Tomáš Peterek

Filip Tomšíček

Ester Pavlíková

Alžběta Srovnalová

Karolína Buchová

Tina Horáková

Patrik Jakuba

Vincent Jungmann

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

ÚMRTÍ

Alois Krumpolc

Pavel Minařík

Jindřiška Vinklárková

Miloslav Janský

Ing. Eva Vykysalá

 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast.

matrikářka

UPOZORNĚNÍ

V rubrice Společenská kronika jsou 
zveřejňovány významné životní udá-
losti občanů Slušovic. Pokud nechcete 
tyto informace, které se Vás osobně 
týkají zveřejnit, obraťte se na matriku 
MěÚ – písemně, osobně nebo telefo-
nicky na tel. číslo 577 981 376 nebo 
577 983 344.

ASOCIACI SPORTU PRO VŠECHNY (ASPV) Slušovice, již přes 25 let pořádá 

sportovní i taneční tábory pro děti. V současnosti se zaměřujeme spíše 

na sport, ale na své si přijdou i tancechtiví jedinci. Pár tanečních hodin a dis-

kotéky nesmí chybět.

Letošní tábor měl přitažlivé téma: 

„Tábor s Harry Potterem“. Už téma napo-

vídá, že se děti ocitnou v říši čar a kouzel, 

že budou cestovat a lítat na koštěti a také 

že budou chodit do školy v Bradavicích 

v RS Trnava, kde se naučí čarovat a bojo-

vat proti černé magii.

Další program jako letní kino, kouzelné 

tajenky, táborák, tolik žádaná hra Pašeráci 

zpestřil slunečné dny na táboře. Nechyběl 

ani průlet letadla se sladkou odměnou 

díky Petru Jungmannovi. Na závěrečný 

večer proběhla kouzelná diskotéka a vy-

hodnocení táborových her. 

Ceny i pestrý program (nákrčníky, hr-

níčky, kouzelníka…) jsme dětem mohli 

zajistit díky těmto sponzorům, kterým 

moc děkujeme: Nadace Synot, Greiner 

packaging Slušovice, TNS s.r.o., Naturvita 

a.s., zámečníctví J. Zimmermann, Wicke 

s.r.o., Topnatur s.r.o., BVM s.r.o., město 

Slušovice, obec Neubuz., SWS a.s., Petru 

Jungmannovi.…

Tábor byl kouzelný a děti odjížděly spo-

kojeně domů. Při loučení bylo i pár slzi-

ček. Díky patří všem vedoucím a organi-

zátorům, kteří se ve svém volném čase či 

ve své dovolené věnovali přípravě tábora 

i na jeho průběhu. Jsou to: Květa Henze-

lýová, Hanka Vávrová, Petr Staroveský, 

Martina Pavlíčková, Pavlína Lukešová, 

Petra Slováčková, Jakub Cikryt, Mira 

Horák, Eva Staroveská, Jana Staroveská.

Velký dík patří i rodině Tomšů za po-

skytnutí pěkného zázemí, vstřícné jednání 

a výbornou kuchyň. 

Za rok se na Vás těšíme opět na táboře 

… a to bude překvapení. 

Lydie Staroveská

Již po příjezdu se musely rozloučit se 

svými rodiči (mudlům – rodičům - byl 

vstup na pozemek bradavické školy zaká-

zán). Potom dostaly děti vozík, do které-

ho si daly svá zavazadla a rozjely se s ním 

proti zdi, která se otevřela, a ony se obje-

vily na nástupišti devět a tři čtvrtě. Tam se 

jich ujali čarodějové a čarodějnice 

z Bradavic a ubytovali je. Hned po obědě 

začalo pomocí Moudrého klobouku zařa-

zování do bradavických kolejí (Nebelvíru, 

Mrzimoru, Havraspáru, Zmijozelu a hos-

tujících Krásnohůlek). Svých žáků se hned 

ujali na pokyn ředitele školy Brumbála 

vedoucí kolejí a mohl začít seznamovací 

program. Po první hře si všichni začali 

vyrábět pro své koleje prapor, koště 

a hůlky. Během celého pobytu se děti 

neměly čas nudit, střídala se jedna hra 

za druhou. Hry v lese, míčové hry, tanec, 

nesměl chybět oblíbený brändball a také 

nová hra z kouzelnického světa „famfr-

pál.“ Tábor navštívil i kouzelník ŠAKLIN, 

který svým hodinovým výstupem pobavil 

všechny malé i velké kouzelníky. 

Zajímavé hry probíhaly i ve večerních 

hodinách a to například svíčková s koště-

tem a stezka odvahy. Nesmíme zapome-

nout i na výtvarnou činnost dětí. Vyráběly 

si soví poštu a malovaly si hrníčky. 

Ke konci tábora se uskutečnila 

„Kouzelnická olympiáda“. Soutěžilo se 

v různých disciplínách. Například: čarová-

ní s hůlkou, stavba bradavické věže, noše-

ní viteálů, let na košťěti, pití mnoholičné-

ho lektvaru, boj s drakem a jiné....


