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Vážení spoluobčané,

jsem velmi rád, že Vás za celé vedení 

města Slušovice mohu pozdravit v době, 

kdy se prázdniny překulily do své druhé 

poloviny. Zároveň Vám chci sdělit pár 

informací o tom, co se ve městě děje 

nebo připravuje:

- začalo se s projektováním komunit-

ního domu pro seniory

- probíhá příprava a přivedení sítí pro 

plánovanou výstavbu víceúčelového hři-

ště s ledovou plochou v areálu ZŠ

- rekonstrujeme chodník u hřbitova 

a bude se pokládat nový propojovací 

chodník za novou sokolovnou

- úspěšně proběhla rekonstrukce ka-

nalizace v ulici Krátká

- na městském kulturním středisku byly 

nově napojeny odvody dešťových vod

- pracujeme na tvorbě nových webo-

vých stránek města

- zpracovává se projekt na odstavné 

plochy pro osobní automobily v ulici 

Slunečná 

- jednáme s Policií České republiky 

ohledně kamerového systému

- blíží se realizace projektu odvodu 

srážkových vod z nám. Svobody

- opravuje se střecha na mateřské 

škole na ulici Rovná

- ve sportovní hale se během prázdnin 

bude kompletně měnit osvětlení

- proběhla rekonstrukce části vodo-

vodního řadu na sídlišti Padělky

- zpracovává se zokruhování vodovo-

du v ulicích U Vodojemu a Slunečná

- průběžně se vyměňují kanalizační 

poklopy a vpustě

- 10. 10. se v sokolovně uskuteční 

tradiční beseda se seniory

V měsíci dubnu se vedení města zú-

častnilo oslavy významného životního 

jubilea slušovického faráře P. Mgr. Emila 

Matušů. Tímto bychom mu ještě jednou 

chtěli popřát pevné zdraví, Boží požeh-

nání a spoustu optimismu do dalších let.

Jen malé zamyšlení na konec.

S panem starostou Ing. Hradeckým 

jsme navštívili naše skauty v jejich tábo-

řišti nedaleko Nového Hrozenkova. 

Velmi nás překvapilo to, že i v dnešní 

době se najdou děti, které se dokáží 

na týden nebo déle oprostit od počíta-

čů, tabletů a pomyslného pohodlí civili-

zace. Nadchlo nás úsilí vedoucích tyto 

děti něco naučit v době prázdnin a taky 

samotné zapálení malých táborníků pro 

nejrůznější činnosti, které si doma vy-

zkouší jen velmi těžko.

Tímto patří velký dík všem, kteří se 

bez nároku na jakýkoliv honorář starají 

o hladký průběh táborového pobytu 

našich skautů, čerpají řádnou dovole-

nou, aby ve vlastním volném čase mohli 

pomoci upevňovat skautské ideály.

Jan Fenyk, místostarosta

Pozdrav ze skautského tábora

 

Město Slušovice obdrželo od 

Zlínského kraje dotaci pro sbor 

dobrovolných hasičů na přenos-

nou požární stříkačku ve výši  

185 810 Kč. Celková cena na požár-

ní stříkačku činila 265 595 Kč.

Dále Zlínský kraj podpořil naši jed-

notku dotací ve výši 150 000 Kč. Tyto 

finanční prostředky pokryjí náklady na 

revizi přístrojů, mzdové náklady zása-

hové jednotky SDH a poslouží k další-

mu dovybavení jednotky. 
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• Rada města souhlasí se zadáním 

výroby nových leteckých snímků města 

u firmy JAS AIR CZ letiště Hosín.

• Rada města schválila snížení pronáj- 

mu sokolovny mysliveckému spolku 

Březina ve výši 50 % ceny za pronájem 

na konání akcí – hodnocení trofejí dne 

6. 4. 2019 a dále na výstavu trofejí 

ve dnech 11. – 12. 5. 2019.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí individuální dota-

ce z rozpočtu města pro: 

Středisko rané péče EDUCO Zlín - do-

tace ve výši 5 000 Kč bude použita 

na zajištění provozu služby rané péče – 

oprava a údržba služebního vozu.

DOTEK z. ú. Vizovice - dotace ve výši 

30 000 Kč bude použita na zajištění so-

ciálních služeb – spotřeba ošetřovatel-

ských, ochranných a hygienických po-

můcek pro zajištění služby.

Myslivecký spolek Březina Slušovice - 

dotace ve výši 50 000 Kč bude použita 

na nákup krmiva a pořádání akcí 

Hodnocení trofejí a výstava trofejí.

MS HRUBÁ JEDLA - dotace ve výši 

5 000 Kč bude použita na pronájem so-

kolovny – myslivecký ples 16. 2. 2019.

Domov pro seniory Lukov, p. o. - do-

tace ve výši 20 000 Kč bude použita 

na zlepšení vybavení zařízení pro klienty 

domova – nákup rehabilitačního přístro-

je ROTREN.

Český svaz chovatelů, z.s. Slušovice - 

dotace ve výši 19 000 Kč bude použita 

na výměnu podlahy ve společenské 

místnosti.

Junák – český skaut, středisko Slušo-

vice, z.s. - dotace ve výši 20 000 Kč bude 

použita na zajištění běžné činnosti stře-

diska, vzdělávání členů a dětí po stránce 

vědomostní i praktické, údržbu majetku 

a rozšíření činnosti o další aktivity.

Společnost Podané ruce o. p. s. Brno 

- dotace ve výši 5 000 Kč bude použita 

na zajištění služby Terénní programy 

ve Zlíně – poskytování sociální terénní 

služby ve Slušovicích orientované na ak-

tivní uživatele nealkoholových drog.

• Na základě iniciativy občanů obce 

Raková rada města souhlasí s výsadbou 

stromů podél cesty od rakovského kříže 

směrem ke komunikaci do Vizovic 

a od rakovského kříže podél komunika-

ce do Rakové. Bude se jednat o ovocné 

stromy starých odrůd, jeřáby a třešně 

ptačí. Nákup výsadbového materiálu 

bude financován prostřednictvím dotace 

z Nadace Partnerství „Výsadba stromů 

2019“. V případě udělení dotace budou 

práce provedeny dobrovolníky s odbor-

nou záštitou organizátorky této akce. 

• Rada města schválila darovací 

smlouvu na finanční dar ve výši 1 000 Kč 

pro Záchrannou stanici volně žijících ži-

vočichů ZO ČSOP Buchlovice.

• Rada města schválila finanční pří-

spěvek ve výši 10 000 Kč na úhradu vy-

stoupení při pořádání dětského dne  

8. června 2019 v dostihovém areálu.

• Rada města schválila konání rych-

lostní zkoušky Barum Czech rally Zlín 

v sobotu 17. 8. 2019 na účelových ko-

munikacích v lokalitě nové budovy AB 

a dostihového areálu s předpokládaným 

časem uzávěry od 5:16 hod. do 22:21 

hodin.

• Rada města schválila dodavatelem 

veřejné zakázky „Opravy na fotbalovém 

stadionu“ firmu SANA Vladimír Nášel  

s. r. o. Březová.

• Rada města schválila dodavatelem 

zakázky „Přenosná požární stříkačka“ 

firmu Požární bezpečnost s. r. o., Zlín. 

• Rada města schválila dodavatelem 

veřejné zakázky „Oprava střechy 

Mateřské školy Sluníčko, Slušovice“ fir-

mu Klempířství Jakuba Jiří, Slušovice.

(více na www.slusovice.eu)

V těchto dnech se loučíme s duchovním otcem a správcem naší slušovické far-

nosti P. Mgr. Emilem Matušů, SDB. 14 let nás otec Emil doprovázel na cestě  

k Pánu Bohu.

Velmi si vážíme jeho nasazení, které měl pro lidi nej-

různějších věkových kategorií a děkujeme mu především 

za jeho sebezápor, porozumění, laskavý přístup, úsměv 

a v neposlední řadě též za smysl pro humor, který byl 

kořením při setkání s ním. 

Do jeho nového působiště ho vyprovázíme svými 

modlitbami a vyprošujeme mu Boží požehnání a ochra-

nu Panny Marie k jeho další kněžské službě.

S otcem Emilem zůstáváme i po jeho odchodu nadále 

ve spojení skrze Kristovo tajemné tělo – jímž je svatá 

Církev. 

 farníci

 
 

Společnost Dimatex zajišťuje ve 

Slušovicích charitativní ekologický 

sběr textilu a bot. Spolupráce mezi 

městem Slušovice a společností 

Dimatex trvá již od roku 2013.

V souladu s městem jsme umístili 

sběrné nádoby na textil tak, abychom 

pro Vás snížili docházkovou vzdále-

nost ke kontejneru. Zároveň průběžně 

renovujeme stávající síť nádob na tex-

til. Pomozte přispět ke zlepšení život-

ního prostředí. Odkládejte do našich 

speciálních kontejnerů použitý a ne-

potřebný textil zabalený do igelito-

vých tašek nebo pytlů.

Svoz nádob na textil optimalizuje 

inteligentní informační systém. V kaž-

dé nádobě je umístěn chip. Šetříme 

životní prostředí, efektivně plánujeme 

svozové trasy a vyhodnocujeme zapl-

něnost kontejnerů. Jsme držitelem 

certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009.

Dochází k druhotnému využití odě-

vů a bot s aspektem sociální služby. 

Provozujeme sociální šatník a pomá-

háme neziskovým organizacím, a to 

nejen materiálně ale také finančně. 

Z charitativního šatníku odebírají ne-

ziskové organizace ošacení, obuv, de-

ky a jiné podle vlastních potřeb. 

Společnost Dimatex podpořila v roce 

2018 neziskové organizace částkou 

přesahující 1 300 000 Kč.

Spolupracujeme: Charita Zlín

Společnost Dimatex je Váš sta-

bilní, spolehlivý a blízký partner 

pro recyklaci textilu.

www.recyklace-textilu.cz

www.youtube.com/Cestatextilnihoodpadu
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mi. Jedno dopoledne zde strávily i děti 

a maminky z Klubu pro maminky s dětmi 

Hvozdná

Celkem se za 1. pololetí uskutečnilo 24 

akcí v knihovně – počet návštěvníků 447.

Městská knihovna poskytuje také přístup 

na internet pro veřejnost a černobílý 

tisk. Pomáháme s výběrem knih, ať již dě-

tem či dospělým.

Během akce Březen měsíc čtenářů probí-

hala registrace čtenářů na rok zdarma.

Chtěla bych připomenout rodičům ma-

lých prvňáčků – po pasování můžete přijít 

přihlásit svého budoucího druháčka 

do knihovny na rok zdarma – nabídka platí 

až do konce prázdnin. Poté sice samozřej-

mě můžete své dítě do knihovny přihlásit 

(a budeme moc rády), ale již s registračním 

poplatkem 30 Kč na rok. Možnosti přihláše-

ní malého čtenáře využilo již hodně rodičů 

s dětmi. Neustále doplňujeme knihovní 

fond jak o dětské knihy, tak samozřejmě 

o knihy pro dospělé.

V letošním roce do fondu prozatím přiby-

lo 570 knih. Vyřazeno bylo přibližně 500 

knih. Uskutečnil se také výprodej vyřaze-

ných knih. 

Pro ty z vás, kteří ještě nevědí, jak to 

v knihovně chodí: poplatek na rok je 

30 Kč pro děti, 50 Kč pro studenty a se-

niory (od 70 let zdarma) a 70 Kč pro 

ostatní. Knihy se půjčují na jeden měsíc. 

Pokud je nestihnete přečíst, je možné vý-

půjčku prodloužit až dvakrát o jeden měsíc, 

pokud knihu nemá některý ze čtenářů re-

zervovanou. Nyní však je možné si knihy 

vypůjčit na celé prázdniny, včetně výměnné-

ho fondu (knih a audioknih zapůjčených 

Krajskou knihovnou ve Zlíně, které bývají 

k vypůjčení pouze na jeden měsíc). Stačí je 

vrátit do 6. 9.

Děti v knihovně mají k dispozici různé 

CD-ROMy s hrami, kvízy či encyklopediemi, 

které je možno si vypůjčit pouze v knihov-

ně. V dětském oddělení najdete různé spo-

lečenské hry, puzzle, velkou stavebnici, dět-

ské kuželky, skládací věž apod. Pro menší 

děti jsou zde také omalovánky a pastelky. 

Takže kdyby se děti o prázdninách náhodou 

nudily, pošlete je do knihovny. Na to, aby si 

tu děti mohly hrát nebo si číst, nemusí být 

ani registrované v knihovně. To je potřeba 

pouze v případě, že by si chtěly vypůjčit 

nějakou knihu či časopis domů.

V období od 1. – 12. 7. byla městská 

knihovna zavřená. 

A pozvánka na závěr – o prázdninách se 

bude konat spousta kreativních dílniček 

(nejen) pro děti. 

Podmořský svět 1 - V době, kdy čtete 

tyto noviny, se již s největší pravděpodob-

ností uskutečnila kreativní dílnička (nejen) 

pro děti s názvem Podmořský svět (17. 7. 

od 8.30 – 14.30 hodin). Kdo ji nestihl, není 

nic ztraceno. Opakování se bude konat 

ve středu 7. 8. od 8.00 – 10.30 hodin 

a od 12.00 – 14.30 hodin. Vezměte své ra-

tolesti (starší děti mohou přijít a tvořit samy) 

naladit se prázdninově a vytvořit si ryby, 

chobotnice, kraby, želvy a další mořské živo-

čichy z papíru či CD.

S sebou: nůžky, dobrou náladu a chuť 

tvořit. Můžete si přinést i prošlé těstoviny 

(ne na konzumaci :-), malé škebličky, barev-

né košíčky na muffiny, barevné knoflíčky, 

ale toto není nutné. 

Podmořský svět 2 – Malování slupo-

vacími barvičkami na sklo 5. –16. srpna 

v níže uvedených hodinách

Budou připraveny základní obrysy ryb, 

chobotnic, krabů a dalších mořských živoči-

chů k vymalování barvami na sklo. Nebo si 

můžete nakreslit i tento základní obrys sami 

podle obrázků, které vložíte pod průhled-

nou fólii a pouze je obkreslíte. Domů si od-

nesete fólii s namalovanými obrázky.

Pro mladší děti budou k dispozici omalo-

vánky s mořskými živočichy. Vždy půl hodi-

ny před koncem půjčovní doby dílničku za-

víráme. 

V pondělí je dílnička od 12-17.30 hodin, 

v úterý od 12-16.30 hodin, ve čtvrtek od  

9-10.30 hodin a od 12-16.30 hodin, v pátek 

od 9-10.30 hodin.

S sebou: dobrou náladu a chuť tvořit.

Pro mladší děti budou k dispozici obrázky 

mořských živočichů k vymalovávání.

Tvorba záložek do knih – středa 14. 

srpna od 8.00 – 10.30 hodin + od 12.00 

– 14.30 hodin

Můžete přijít kdykoliv v průběhu uvede-

ných hodin, není potřeba být na místě hned 

od začátku. Prostě přijdete, kdy se vám to 

bude hodit.

S sebou: nůžky, dobrou náladu a chuť 

tvořit.

Tvoření z CD – středa 21. srpna od 8.00 

– 10.30 hodin + od 12.00 – 14.30 hodin

Vše ukážeme, vysvětlíme, pomůžeme. 

Máme spoustu šablon, CD a dalšího mate- 

riálu. 

Opět můžete přijít kdykoliv v průběhu 

uvedených hodin.

S sebou: nůžky

Všechny dílničky jsou ZDARMA.

Informace o všech kreativních dílnách 

najdete ve vitrínách města, na webových 

stránkách či na facebooku knihovny.

Těšíme se na vás.

Přejeme všem krásné letní dny,

Jana Kapustová

Městská knihovna ve Slušovicích

www.slusovice.knihovna.cz

FB: www.facebook.com/knihovnaslusovice

Tel.: 575 570 636

K 31. 5. 2019 bylo v městské knihov-

ně 459 registrovaných čtenářů, z toho 

169 do 15 let, tj. 37% dětských čtená-

řů. Je to velmi hezký počet dětí, který je 

výsledkem také konaných besed a dalších 

akcí. Za uplynulých pět měsíců knihovna 

přivítala 3.235 návštěvníků (z toho 2.805 

návštěvníků půjčovny, 22 internet, 408 ak-

ce). Vypůjčeno bylo 8.235 knih a časopisů.

V rámci smlouvy o poskytování regionál-

ních funkcí se staráme o pět obecních 

knihoven regionu (Březová, Dešná, Hrobice, 

Neubuz, Želechovice nad Dřevnicí). 

Zpracováváme pro ně knihy (zápis, značení, 

balení), přebalujeme, poskytujeme metodic-

ké vedení, provádíme revizi knihovního 

fondu.

Popáté se městská knihovna ráda připoji-

la ke sbírce kabelek pro Kabelkový vele-

trh Naděje Zlín. Chci poděkovat všem, kdo 

jste se zapojili a přinesli kabelky. V naší 

knihovně bylo vybráno více než 90 kabelek, 

tašek a dokonce také jedna zcela nová lu-

xusní taška pro pejska. Všem dárcům děku-

jeme. I díky vám Naděje při prodeji kabelek 

v Městském divadle ve Zlíně získala částku, 

která je určena k vybavení sedacím nábyt-

kem, různými kardio křesly apod. v Domě 

pokojného stáří Zlín. 

Děkujeme také za textilie, pochoutky 

a potřeby pro Útulek pro zvířata v nou-

zi Zlín.

Každým rokem je pro vás pořízeno při-

bližně 1.000 nových knih. Knihy jsou na-

koupeny, zapsány do databáze v počítači, 

označeny a obaleny. Pokud si představíte, 

že standard pro zpracování jedné nové kni-

hy je dvacet minut, lehce si spočítáte, že jen 

zpracování nových knih vyjde odhadem 

na 333 hodin ročně. U starších knih probíhá 

neustále přebal a oprava, za rok je to při-

bližně 500 knih.

V uplynulém pololetí se v městské 

knihovně konala spousta besed pro 

děti:

Návštěva MŠ – Kuřátka

Povídání o tom, jak se chovat ke knihám 

– Krtečci

Beseda pro předškoláky – S Večerníčkem 

za pohádkou (Vrabčáci, Žabičky)

Beseda – S Večerníčkem za pohádkou – 

MŠ Trnava

Pasování prvňáčků na čtenáře (2 třídy)

Beseda o V. Čtvrtkovi pro 2. třídy (2 třídy)

Beseda o Astrid Lindgrenové pro 3. třídy 

(2 třídy)

Workshop Detektivní próza pro děti pro 

5. třídy (3 třídy)

Workshop Hrátky s češtinou pro 4. třídy 

(2 třídy) - děti si pomyslně lámaly jazýčky 

na jazykolamech, luštily hádanky, přísloví 

a pořekadla.

Každé první úterý v měsíci (kromě května) 

se konala dopoledne pro maminky s dět-
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Historie sboru 

Hasičský sbor ve Slušovicích byl zalo-
žen 5. 5. 1884. Cituji z kroniky: „Když 
dotyčného roku zhoubný požár v neda-
leké obci Březová vypukl, přichvátali 
na požářiště někteří občané slušovičtí, 
by spojenými silami rozzuřeném živlu 
dále se šířit zabránili. Na zpáteční cestě 
rozpředl se mezi těmito obětavými živý 
rozhovor, jak by snazším způsobem 
majetek občanů chráněn být mohl. Tu 
navrhli pan Jindřich Novák, obchodník 
a Augustin Michálek, mlynář, by se 
v naší obci Sbor dobrovolných hasičů 
založil.“ Tolik z kroniky.

Nevíme, v kterém měsíci roku 1883 
na Březové hořelo, víme jen to, že začát-
ky nebyly lehké, byly dokonce i hlasy 
proti založení sboru. Bylo zapotřebí vy-
tvořit a nechat schválit stanovy. Uběhlo 
hodně měsíců, než se dobrá myšlenka 
uskutečnila. Při první schůzi 5. 5. 1884 se 
sešlo 50 občanů, kteří se přihlásili za čle-
ny hasičského sboru. Starostou byl tehdy 
zvolen František hrabě ze Seilernu jako 
zakládající starosta, spolu s ním Augustin 
Michálek. Byla zakoupena čtyřkolová stří-
kačka a výstroj za 1 600 zlatých.

V r. 1907 byl zvolen starostou 
František Mackovík. Nahradil Dr. Karla 
Pokorného, který byl zvolen 1. starostou 
nově založeného spolku Sokol.

Roku 1909 byla zakoupena nová ha-
sičská stříkačka za 2 000 korun. Toho 
roku vypukl ve Slušovicích velký požár, 
11. září 1909 shořelo 46 domů a něko-
lik stodol.

V roce 1914 vypukla 1. světová válka, 
ze Slušovic narukovalo 164 vojáků, 34 
z nich padlo na válečném poli. V té době 
byl založen hasičský podpůrný fond pro 
postižené válkou a požáry. V roce 1924 
byl na náměstí postaven pomník obě-
tem války.

Při požáru sokolovny 25. července 
1929 nebylo možno pro velkou vzdále-
nost dodávat vodu, a tak zabránit rozší-
ření požáru. Výbor rozhodl zakoupit 
motorovou stříkačku. Byla zakoupena 
v listopadu 1929 za cenu 38 400 Kč. 
Dodána byla v červnu 1930, do užívání 
předána slavnostním svěcením 8. 6. 
1930. Do sboru byly přijaty první členky 
za ženy, tzv. samaritánky.

V roce 1934 pořádal sbor slavnost 
k 50. výročí trvání. U příležitosti výročí 
byl ve Slušovicích župní sjezd, kterému 
předsedal 1. náměstek starosty Morav-
ské zemské jednoty hasičstva, bratr 
Josef Bubela. Hasičský den vyvrcholil 
velkým cvičením za účasti samotné sa-
maritánské aktivity. Je možné konstato-
vat, že to byly prvopočátky Červeného 
kříže ve Slušovicích.

Smutná událost se udála na sklonku 
roku 1937. Dne 28. 12. byl vyhlášen 
poplach k požáru kostela, pro velké 
množství kouře nebylo možno zjistit, co 
vlastně hoří. Za pomoci hasičů ze Zlína, 
pomocí kyslíkových masek, bylo zjiště-
no, že požár zasáhl varhany a celý kůr. 
V listopadu 2007, sedmdesát let po této 
události, jsou na nositele dýchací techni-
ky proškoleni i členové zásahového 
družstva SDH Slušovice.

Rok 1939 znamenal rozdělení republi-
ky a počátek 2. světové války. Výbor byl 
několikrát nařčen, že se zapojuje 
do „podzemního“ hnutí. Slušovičtí hasiči 
se musí podvolit zájmu říše. Dne 9. září 
1941 je rozhodnuto o vyklizení požární 
zbrojnice, ta měla nadále sloužit jako 
sklad obilí. V témže roce zemřel bratr 
Josef Gargulák, který byl zakladatelem 
hasičského sboru ve Slušovicích a zakla-
datelem 39. župy Vizovické. Válečná lé-
ta prošla, z našich členů zahynuli v kon-
centračních táborech bratr Vojtěch 
Obořil a bratr B. Winterstein. Při osvo-
bozovacích bojích Slušovic padl bratr 

Emil Dlabaja. Slušovice byly osvobozeny 
5. května 1945 Rudou armádou.  

Od založení až do roku 1953 se na vy-
bavení a výstroj zajišťovaly finance po-
mocí sbírek, darů a půjček.

V roce 1953 dochází k reorganizaci 
hasičstva. Organizace je přejmenována 
na Svaz požární ochrany. Veškerou vý-
zbroj a výstroj dodává organizacím stát. 
Požární sbor se souhlasem MNV odváží 
auto zakoupené v roce 1949 
za 50 000 Kč do Vysokého Mýta k úpra-
vě karoserie pro požární účely.

V roce 1956 navštíví slušovické požár-
níky rodák ze Slušovic, skladatel Josef 
Závodník. Jako dar předal našim požár-
níkům skladbu „Pochod slušovických 
požárníků“, spolu s ním přijely 
do Slušovic 4 autobusy s požárníky ze 
Šenova u Ostravy, byla navázána druž-
ba.

V roce 1960 postihla Slušovice velká 
povodeň. V roce 1961 byl utvořen diva-
delní a dramatický kroužek, který usku-
tečnil několik estrádních večerů v režii 
Emila Mikače. V roce 1964 uplynulo 80 
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let od založení SDH Slušovice. V tomto 
roce byl 25. 4. 1964 zvolen předsedou 
OV ČSPO Oldřich Method ze Slušovic. 
V této funkci působil necelých 36 let 
do 25. 3. 2000. V roce 1969 zazname-
nal náš sbor největší úspěch ve své his-
torii v požárním sportu. Družstvo žen 
postoupilo po vítězství v okrskové sou-
těži až do krajského kola soutěže 
ve Strážnici, toto družstvo žen jako první 
v okrese Gottwaldov získalo odznak 
Vzorný požárník. 9. 1. 1972 bylo zapo-
čato s výstavbou nové požární zbrojnice 
v prostorách uvolněné traktorové stani-
ce JZD (bývalé Oškerovy garáže). Stavba 
byla dokončena r. 1974, slavnostně byla 
předána do užívání k 90. výročí založení 
hasičského sboru dne 14. 7. 1974. 
Na stavbě se odpracovalo 10 000 bri-
gádnických hodin.

1. 12. 1974 je zvolen nový velitel Josef 
Jurčík, který se v lednu 1975 mohl na-
stěhovat do bytu v nové zbrojnici, záro-
veň přebírá odpovědnost za údržbu 
a vytápění požární zbrojnice. Požární 
technika byla rozšířena o nový stroj  
PS – 12. V té době požární sbor vlastní 
PS – 8, PS – 12, požární auto Tatra, ná-
kladní auto PV3S, výsuvný požární žeb-
řík. Požární auto svým věkem dosluhuje, 
a proto OI PO přiděluje nové požární 
auto značky AVIA s kompletním vybave-
ním. V roce 1983 byla přidělena 
do Slušovic požární cisterna, jako dopl-
nění moderní požární techniky, tím se 
dostává požární technika na úroveň 
střediskových obcí. Rovněž bylo zakou-
peno kalové čerpadlo na čištění studní 
a zatopených sklepů v případě povodní. 
V roce 100. výročí založení sboru zemřel 
17. 9. 1984 bratr Rostislav Kořének, 
který se velmi aktivně podílel na práci 
ve sboru a od roku 1963 vykonával 
funkci předsedy MO SPO. Novým před-
sedou byl zvolen Svatopluk Matůšů.

ONV zakládá 31. 3. 1987 při MNV 
Slušovice místní výbor SPO – tím se ruší 
okrsky. Předsedou se stává Vlastimil 
Bednařík z Březové a velitelem Josef 
Jurčík ze Slušovic. Pod Slušovice náleží 6 
obcí sloučených pod MNV a obce Trnava 
a Podkopná Lhota. 26. 6. 1987 postihla 
Slušovice velká povodeň. Po období čas-
tého střídání jednatelů, kdy během 3 let 
se ve funkci vystřídaly 3 jednatelky, se 9. 
10. 1988 stává jednatelkou Soňa Plšková 
– Vlachynská.

Obnovení demokracie v naší zemi se 
promítlo i do činnosti HS. V roce 1990 
označení požárník z r. 1953 ustupuje 
a používá se opět název hasič. Obnovují 
se staré tradice, avšak doba přináší i ne-
čekané problémy.

Přichází období 90. let, kdy se jen 
s vypětím největších sil podařilo sbor 
zachránit před rozpadem. V tomto ob-
dobí činnost sboru drželi na nohou sta-

rosta Svatopluk Matůšů a velitel Josef 
Jurčík. V roce 1991 představoval závaž-
ný problém osud hasičské zbrojnice. 
V rámci restitucí bývalí majitelé žádají 
finanční náhradu za garáže. Chybným 
rozhodnutím tehdejšího vedení obce 
jsme přišli nejen o garáže, ale o celou 
budovu zbrojnice. Smlouva o pronájmu 
byla jen provizorním řešením. Zlomovým 
bodem osudu požární zbrojnice a čin-
nosti SDH byly volby do městského za-
stupitelstva r. 1998. V prosinci zastupi-
telstvo odsouhlasilo odkup požární 
zbrojnice od restituentů a v lednu 1999 
odkoupilo město zbrojnici za 1milion  
a devětset tisíc korun.

V roce 1999 skončil ve funkci velitele 
Josef Jurčík. Tuto funkci zastával 25 let. 
Novým velitelem se stal Alois Gavenda. 
Uvolněný byt na zbrojnici byl přidělen 
Jiřímu Fišnarovi, který působí jako správ-
ce zbrojnice.

28. 6. 2002 zemřel dlouholetý člen 
bratr Miroslav Jünger. Napsal publikaci 
ke stému výročí založení SDH Slušovice. 
Byl kronikářem sboru. Za svou činnost 
obdržel 16. 6. 1986 diplom od FV SPO. 
Je zapsán v pamětní knize metodického 
centra PO v Přibyslavi.

V roce 2003 byl zvolen nový velitel 
Dalibor Mika. V tomto roce byla prove-
dena generální oprava DA AVIE DVS 12 
– A03 a CAS 25-RTHP a PS 12. 

Na VVH 25. 1. 2004 předal starosta 
města Ing. Petr Hradecký starostovi SDH 
Svatopluku Matůšů hasičský prapor. 
Svěcení praporu se uskutečnilo 13. červ-
na 2004 při oslavách výročí 120. let 
od založení sboru ve Slušovicích. Prapor 
posvětil spolu s praporem města Slušovic 
důstojný otec Jiří Orság, farář v Lukově 
a Kašavě. 

V květnu roku 2004 na sv. Hostýně 
jsme si připomněli 1700. výročí od umu-
čení patrona hasičů sv. Floriana. V tom-
to roce probíhají oslavy 140. výročí zalo-
žení prvního českého hasičského sboru.

V lednu 2005 po dvaceti letech ukon-

čil funkci starosty sboru bratr Svatopluk 
Matůšů, ve funkci ho nahradil Milan 
Novák.

24. 1. 2006 zemřel bývalý velitel, 
předseda KRR, bratr Josef Jurčík, byl vý-
raznou postavou dobrovolných hasičů 
80. a 90. letech 20. století.

V roce 2008 je dosluhující technika 
CAS 25- RTHP nahrazena novou techni-
kou CAS - MAN TGM 13. 280, kterou 
zakoupil za 5,4 mil. Kč městský úřad 
Slušovice s pomocí dotací Zlínského kra-
je a GŘ HZS. Vůz předal do užívání sta-
rosta města František Pavelka při slušo-
vickém jarmarku 29. 11. 2008. Při této 
příležitosti slušovický farář P. Emil 
Matůšů požehnal nový hasičský vůz.

2. 5. 2009 při oslavách 125. výročí 
založení SDH Slušovice obdržel sbor vy-
znamenání - medaili ,,Za příkladnou 
práci“.

9. 11. 2012 SH ČMS uděluje čestné-
mu starostovi SDH Slušovice, pokladní-
kovi okrsku, bratru Svatopluku Matůšů 
st. titul ,,Zasloužilý hasič“.

13. 12. 2012 dosluhující AVII DVS 12- 
A03 nahradil DA- FIAT DUCATO. Doprav-
ní automobil zakoupilo město Slušovice 
za částku 670 000 Kč.

V listopadu 2012 obnovil činnost di-
vadelního spolku bratr Miroslav Horák 
ml. První hra „Dokonalá svatba“ měla 
svou premiéru 18. 5. 2013. Premiéra 
druhé hry „Kluk z plakátu“ byla uvedena 
14. 6. 2014. Souběžně spolek připravo-
val třetí hru pod názvem „Robin Hood“. 
Nejnovější divadelní představení pod 
názvem „Líný Kuba, holé neštěstí“ se 
uskutečnilo 28. 2. a 3. 3. 2019.

1. 6. 2013 sbor pořadatelsky zajišťo-
val 1. kolo požárního sportu na dostiho-
vé dráze ve Slušovicích. Náš sbor repre-
zentovaly dvě družstva mužů a družstvo 
žáků.

4. října 2013 se v nové sokolovně 
uskutečnilo XI. setkání zasloužilých hasi-
čů Zlínského kraje. Záštitu nad akcí pře-
vzal hejtman Zlínského kraje MVDr. Sta-
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nislav Mišák a starosta města Slušovice 
Ing. Petr Hradecký.

25. 5. 2014 se uskutečnily oslavy 130. 
výročí založení SDH Slušovice. Sbor byl 
oceněn Medailí sv. Floriana udělenou 
Krajským sdružením hasičů. Ředitel 
Územního odboru HZS ZK, Plk. Ing. Šte-
fan Hrtůs předal Pamětní list a Erb sv. 
Floriana. 

V roce 2014 jsme si připomněli 1710. 
výročí od umučení patrona hasičů sv. 
Floriana (4.5.304)

a 150. výročí založení prvního české-
ho hasičského sboru.

25. 10. 2014 čtyři členové sboru ab-
solvují školení a zkoušky odbornost 
Preventista III. stupně. Celkem 14x se 
v tomto roce vyjíždělo k požárům.

V roce 2015 byl zvolen nový výbor. 
V květnu 2015 sbor pořádá I. ročník 
pohárové soutěže O pohár starosty měs-
ta Slušovice. Soutěže se zúčastnilo 52 
soutěžních družstev z České i Slovenské 
republiky. Družstvo žen postoupilo 
do Krajského kola Požárního sportu, kde 
obsadily 5. místo. V měsíci říjnu proběh-
lo školení a zkoušky odbornosti 
Preventista III. stupně – zúčastnili se 2 
členové a Preventista II. stupně – zúčast-
nili se 2 členové. Výjezdů k požárům se 
zaznamenalo 13.

4. 1. 2016 zemřel velitel sboru 
a JSDHO Mika Dalibor (*1962). V jarních 
měsících pomáháme se stěhováním 
kanceláře OSH Zlín do nových prostorů. 
Sbor uspořádal II. ročník pohárové sou-
těže O pohár starosty města Slušovice. 
Družstvo žen vyhrálo Okresní kolo 
v Požárním sportu. V Krajském kole 
skončily na 4. místě. V říjnu proběhlo 
setkání s členy SDH okrsku Dvorce, 
okres Bruntál. Sbor obdržel Pamětní 
medaili s Pamětním listem č. 59. V listo-
padu školení a zkoušky odbornosti 
Preventista III. stupně, absolvoval 1 člen. 
Preventista II. stupně – 2 členové. 
V červnu 2016 Michal Novák obdržel 

dekret velitele JSDHO Slušovice s účin-
ností k 1. 7. 2016. Dekret předal staros-
ta města Slušovice Ing. Petr Hradecký 
za přítomnosti starosty SDH Slušovice 
Milana Nováka a zastupitele města 
Slušovice, náměstka starosty SDH 
Miroslava Horáka. V roce 2016 se usku-
tečnilo 12 výjezdů k požárům.

26. 4. 2017 se uskutečnila na hasičské 
zbrojnici návštěva 38 zasloužilých hasičů 
Moravskoslezského kraje pod vedením 
Milady Ptoškové. V květnu proběhl III. 
ročník pohárové soutěže O pohár sta-
rosty města Slušovice. V červnu 
na Okrskovém kole družstva mužů i žen 
obsadila obě 1. místo. Na Okresním kole 
skončili muži 8., ženy se umístily na 3. 
příčce. 8. 7. 2017 členové Nováková 
Marie, Novák Michal a Novák Milan za-
bezpečují zdravotnickou pomoc na XII. 
ročníku mezinárodní soutěže TFA 
Hartaman 2017. K požárům se vyjíždělo 
18x. 

5. 5. 2018 pořádáme IV. ročník pohá-
rové soutěže O pohár starosty města 
Slušovice v požárním sportu. 26.5. se 
účastníme akce celorepublikového vý-
znamu – Setkání praporů v Brně. Tento 
den na Okrskovém kole v Požárním 
sportu obsadili muži 2. místo a ženy 4. 
místo. 7. 7. 2018 se konal XIII. ročník 
mezinárodní soutěže TFA Hartaman 
2018. Této soutěže se zúčastnili muži 
Miroslav Zapletal, Ladislav Fišnar, Jiří 
Fišnar ml. a jedna žena Lucie Tomšů, 
která v kategorii žen obsadila II. místo. 
Michal Novák a Marie Nováková zajišťo-
vali zdravotnickou službu. 8. 7. 2018 se 
uskutečnilo společné cvičení JSDHO 
Dvorce a JSDHO Slušovice na přehradě 
Slezská Harta, záchrana osob z vodních 
toků a práce s motorovým člunem. 
Velitel sboru 22. 9. 2018 připravil prově-
řovací cvičení JSDHO na letišti Bílá hlina. 

Tento krátký přehled 135 let činnosti 
hasičů ve Slušovicích je jen výběr toho 
nejzajímavějšího. Dále v oblasti kultury 

tradičně pořádáme Končinovou zábavu, 
stavíme Májku, pořádáme zájezd na ha-
sičskou pouť na sv. Hostýně, zabezpeču-
jeme Silvestrovský ohňostroj. S Nadač-
ním fondem pro rozvoj a podporu 
Slušovic spolupořádáme nadační ples, 
jahodové hody, lampionový průvod, 
spoluorganizujeme i každoroční setkání 
spolků hasičů, chovatelů a zahrádkářů. 
V oblasti sportu se účastníme poháro-
vých soutěží mladých hasičů, mužů 
a žen. Reprezentuje nás 1 družstvo mu-
žů, 1 družstvo žen, 1 družstvo mužů nad 
35 let, družstvo starších žáků, družstvo 
mladších žáků a družstvo přípravky. 
V oblasti prevence se členové účastní 
školení – odbornost Preventista III. stup-
ně má jeden člen a Preventista II. stupně 
6 členů. Publikujeme v místním tisku, 

sbor pořádá Den první pomoci pro mla-
dé hasiče XI. okrsku. Členové provádí 
ukázky ve školách, školkách a na tábo-
rech. 2 členové jsou zapojeni do preven-
tivního programu pro děti „Hasík“. 
Velitel sboru Michal Novák je zároveň 
i velitelem JSDH města Slušovice, kterou 
tvoří členové sboru. Ti pravidelně absol-
vují periodické školení pořádané HZS ZK. 
Jednotka je vybavena externím defibrilá-
torem. Disponuje vozidlem CAS MAN 
a dopravním automobilem Fiat Ducato. 
2 členové sboru Miroslav Horák a Karel 
Jarcovják jsou dlouholetí členové 
Zastupitelstva města Slušovice. Město 
podporuje sbor formou dotací na čin-
nost sportovních družstev a kulturní 
i společenské aktivity. Bez aktivní práce 
členů a pomoci sponzorů nyní i v historii 
by náš sbor letos neslavil 135. výročí 
založení SDH Slušovice. Nelze zapome-
nout, kolik obětavé práce na úkor svého 
pohodlí a osobního volna věnují dobro-
volní hasiči k ochraně osobního i veřej-
ného majetku a k záchraně lidských ži-
votů. 

Za to vše jim patří velký dík.

Milan Novák
starosta SDH Slušovice
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Z 9. ročníku vychází 59 žáků, z toho 6 

absolventů odchází na gymnázia (2 žáci 

na Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, 3 

na Gymnázium a Jazyková škola s prá-

vem státní jazykové zkoušky Zlín a 1 

žákyně na Arcibiskupské gymnázium 

v Kroměříži), 3 žákyně směřují na střední 

školy s uměleckým zaměřením, 38 žáků 

je přijato na střední školy nebo střední 

odborné školy do studijních oborů s ma-

turitou a 12 žáků je přijato do učebních 

oborů. Letos si žáci opět podávali 2 při-

hlášky na střední školy. 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání 

s maturitní zkouškou (včetně oboru 

Gymnázium se sportovní přípravou) se 

konala jednotná zkouška z českého jazy-

ka a literatury a z matematiky a její apli-

kace, jejíž realizací bylo pověřeno 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělá-

vání. Žáci mohli v prvním kole přijímací-

ho řízení konat jednotnou přijímací 

zkoušku dvakrát, 12. 4. 2019 ve škole 

uvedené na přihlášce v prvním pořadí, 

15. 4. 2019 ve škole uvedené ve dru-

hém pořadí. Jednotné testy byly centrál-

ně vyhodnoceny a lepší výsledek z obou 

písemných testů byl zapracován v celko-

vém hodnocení splnění kritérií přijímací-

ho řízení. 

Informaci, zda jsou žáci přijati, se zá-

jemci o studium učebních oborů dozvě-

děli na webových stránkách SŠ již 23. 

dubna, budoucí maturanti až 28. dubna 

2019. Svůj zájem stát se žákem přísluš-

ného oboru vzdělání na dané střední 

škole žáci potvrdili odevzdáním zápiso-

vého lístku. 

Největší zájem projevili žáci naší školy 

o studium maturitních oborů na Střední 

průmyslové škole Zlín (9žáků). 7 žáků 

bude od příštího školního roku navště-

vovat Obchodní akademii Tomáše Bati 

a Vyšší odbornou školu ekonomickou 

Zlín, 2 žáci Střední průmyslovou školu 

v Otrokovicích a 6 žáků Střední průmys-

lovou školu polytechnickou – Centrum 

odborné přípravy Zlín. 5 děvčat se bude 

věnovat studiu pedagogických oborů 

na středních školách v Kroměříži, Zlíně, 

Vsetíně a Bojkovicích. 4 žáci se budou 

připravovat na budoucí povolání v obo-

ru kuchař – číšník na Střední škole gast-

ronomie a obchodu Zlín, 3 dívky v obo-

rech Kosmetické služby a kadeřnice 

ve Střední škole oděvní a služeb Vizovice, 

2 chlapci budou dojíždět do SOŠ Josefa 

Sousedíka Vsetín za obory Instalatér 

a Opravář zemědělských strojů. 5 děvčat 

svůj zápisový lístek odevzdalo ve Střední 

zdravotnické škole a Vyšší odborné ško-

le zdravotnické Zlín. Šest žákyň se za-

psalo na dalších čtyřech středních ško-

lách ve Zlínském kraji v oborech 

Veterinářství, Ekonomika a podnikání 

a Bezpečnostně právní činnost. Jeden 

žák si vybral učební obor Železničář, 

za kterým bude dojíždět až do Nového 

Města na Moravě., 

Přejeme všech absolventům mnoho 

studijních i osobních úspěchů v další 

etapě jejich života.

Mgr. Zdeňka Štěpánová

výchovná poradkyně

Letošní matematický Klokan k nám 

přiskákal v pátek 22. března. Soutěž 

byla tradičně rozdělena do čtyřech kate-

gorií: příklady s názvem Cvrček připadly 

dětem z druhého a třetího ročníku, 

Klokánek počítali žáci ze čtvrtých a pá-

tých tříd, úkoly z kategorie Benjamín 

byly záležitostí žáků z šestých a sed-

mých tříd a kategorie pod názvem Kadet 

přísluší osmým a devátým ročníkům. 

Limit k vyřešení 24 matematických úkolů 

je stanovený na 60 minut. 

Ze všech uvedených kategorií dosáhl 

nejvyššího počtu bodu 99 Jakub 

Vykopal. 

V kategorii Cvrček byly podmínky sou-

těže snazší a přizpůsobeny věku dětí. 

Účastnily se děti pouze z jedné třetí tří-

dy, protože ostatní žáci absolvovali 

v uvedeném čase plavecký výcvik. 

V kategorii Cvrček vyhrál Jan Divila, 

druhé místo náleží Janu Vaňkovi a třetí 

pořadí Elišce Jakubové a Jakubu 

Stuchlíkovi. 
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V kategorii Klokánek byla nejlepší 

Berenika Vykopalová, druhé místo 

patří Štěpánu Chovancovi a třetí pozici 

obsadil Filip Jahoda. 

První místo v kategorii Benjamín si 

zasloužil Jakub Vykopal, druhé místo 

náleží Filipu Grmelovi a o třetí místo se 

dělí Denis Daněk s Justýnou Viča-

rovou. 

O nejvyšší příčku v kategorii Kadet se 

podělili dva spolužáci osmého ročníku 

Denisa Jahodová a Jan Kališ, druhé 

místo náleží Michalu Dolanskému 

a třetí pozici zaujímá Matěj Pšenčík. 

Všichni účastníci, jichž bylo 221, dostali 

osvědčení o tom, že se snažili vypočítat 

zadané úkoly co nejlépe. 

Tradiční matematické soutěže 

Pythagoriáda se letos účastnilo 107 

žáků z 5., 6., 7., a 8. ročníků. Žáci řešili 

15 nelehkých příkladů. Postup do okres-

ního kola vyžadoval správný výpočet 

deseti a více počtářských úkolů. V pá-

tých ročnících se podařilo získat potřeb-

ný počet bodů Filipu Kužílkovi, Tereze 

Růpové, Kateřině Bártlové, Elišce 

Dobešové, Lindě Kučeříkové, Bere-

nice Vykopalové a Filipu Jahodovi. 

Z šestých ročníku dosáhl nejlepšího 

výsledku Vojtěch Kolář. 

Za sedmé ročníky se podařilo získat 

potřebný počet bodů Petru Molkovi, 

Filipu Grmelovi a Jakubu Vykopalovi. 

Z osmých ročníků byl nejúspěšnější Jan 

Kališ. V okresním kole se podařilo výraz-

ně prosadit a získat titul úspěšného řeši-

tele Jakubu Vykopalovi. 

V letošním roce se řešení náročných 

matematických úkolů v matematické 

olympiádě zhostili dva žáci osmého roč-

níku Martin Škrabana a Michaela 

Vrlová a jeden žák sedmého ročníku 

Ondřej Kapusta. Ondřejovi se podařilo 

svými výbornými počtářskými schop-

nostmi zapsat v polovině výsledkové lis-

tiny všech řešitelů okresního kola.

Pod názvem Pangea se skrývá celo-

národní matematická soutěž, která fun-

guje od roku 2013 a poprvé se ji účast-

nila i naše škola, která nominovala 14 

žáků šestého, sedmého a osmého roční-

ku. Žáci řešili 15 matematických příkladů 

různé obtížnosti, které byly v letošním 

roce tematicky zaměřeny na přírodu 

a hudbu. Patronem za téma příroda se 

stal televizní publicista a moderátor 

Zázraků přírody Vladimír Kořen a za té-

ma hudby houslový virtuos Václav 

Hudeček. 

Úkoly byly zajímavé, ale vyžadovaly 

logické uvažování a počtářské znalosti. 

Vyhodnocení prováděli organizátoři 

soutěže v Praze a výsledky soutěže byly 

pro nás milým překvapením. 

Všichni soutěžící obdrželi diplomy 

s přesným pořadím v kraji a v rámci celé 

republiky. 

Za šesté ročníky soutěžilo 10 247 žáků 

celé republiky, z toho 444 z našeho kra-

je a Aneta Zajíčková obsadila první 

příčku v kraji a 43. pozici v celé ČR. 

Neméně úspěšný byl Ondřej Kapusta, 

který získal druhou pozici v kraji 

a 68. místo v republice. Z 9 025 žáků 

sedmých tříd, z toho 495 v kraji obsadil 

druhé místo Filip Grmela a v rámci re-

publiky 80. místo. Z 8 728 žáků osmého 

ročníku, z toho 454 žáků v kraji byl nej-

úspěšnější v naší škole Matěj Pšenčík 

na čtvrté pozici v kraji. Aneta Zajíčková 

a Filip Grmela byli pozváni do národní-

ho kola, které se uskutečnilo v budově 

Národního muzea v Praze dne 17. květ-

na 2019. 

Mgr. R. Krupičková

EUROREBUS 
V neděli 28.4.2019 se týmy tříd druhého stupně zúčastnily Krajského kola vědo-

mostní soutěže Eurorebus v Olomouci na Přírodovědecké fakultě Univerzity 

Palackého.

Naši školu reprezentovalo celkem 30 žáků, přičemž každou třídu zastupovala 

jedna trojice. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie: 6.-7. ročník a 8.-9. ročník. 

Žáci prověřili nejen své zeměpisné znalosti, ale i všeobecný přehled.

Třída 7. B, kterou zastupovali žáci Jakub Vykopal, Matyáš Divílek a Petr 

Molek, obsadila 3. místo a postoupila tak do celostátního kola, které se koná 

v červnu v Praze. V první desítce se dále umístily týmy tříd 6.A, 7.A a 9.B.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší školy a postupujícím přejeme 

hodně úspěchů v celostátním kole.

Jana Balusková
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Soutěž naše žáky motivuje k tomu, aby získávali co nejlepší známky, byli aktivní 

v soutěžích a olympiádách i mimoškolní činnosti. Možnost získat body mají tedy 

všichni - za prospěch, účast a úspěchy v soutěžích od školního až po celostátní 

kola. Body mohou získat žáci i od třídních učitelů, popřípadě v rámci třídního ko-

lektivu. A co za svoji snahu a aktivitu žáci získají? Odměněni krásnými cenami bu-

dou nejlepší tři žáci z každého stupně. 

Z prvního stupně byli na konci 3. čtvrtletí nejlepší tito žáci: Klára Husinová, 

Berenika Vykopalová a Jan Divila. 

Na 2. stupni figurovali v popředí Michal Dolanský, Natálie Býmová a Jakub 

Vykopal. 

Konečné pořadí po ukončení školního roku 2018/19 si můžete prohlédnout na 

internetových stránkách ZŠ Slušovice.

Výtvarná soutěž ve zlínském regionu 

Okno do světa je vzhledem k rozmani-

tosti svých témat mezi žáky oblíbená. 

Letos se konal 18. ročník této soutěže. 

Téma Obrázky z Čech a Moravy vybízelo 

žáky výtvarně zajímavým způsobem 

zpracovat libovolnou technikou krásná 

místa naší vlasti. V okresním kole této 

soutěže se v kategorii 8. a 9. tříd umísti-

la žákyně 8. C třídy Denisa Jahodová 

na 2. místě. Denisa je pravidelnou účast-

nicí výtvarných soutěží, ráda kreslí, ma-

luje a experimentuje. Srdečně blahopře-

jeme, děkujeme za výbornou reprezen-

taci školy a skvělou práci po celý rok.

Jitka Bednaříková

Moravské děti Českého rozhlasu Zlín 

je projekt, podle něhož redaktoři jezdí 

do základních a středních škol kraje 

a natáčejí s dětmi písničky, rozhovory 

a přání.

V úterý 16. dubna zavítal Český roz-

hlas i do naší školy. Za klavírního dopro-

vodu pana učitele Radima Šustka zazně-

lo několik známých i méně známých 

písní v podání velkého sboru žáků 1. 

stupně (pod vedením paní učitelky Kláry 

Polepilové) i menší sestavy žaček 9. tříd.

Děkujeme za pěknou prezentaci naší 

školy.

Blahopřejeme vítězce regionálního kola soutěže v anglickém jazyce Mini 

First Certificate Karolíně Baranové!

V pátek 22. 3. 2019 se na ZŠ Komenského I ve Zlíně konalo okresní kolo soutěže 

v anglickém jazyce Mini First Certificate. Soutěže se mohli zúčastnit 2 žáci 7. roční-

ku. Vybrali jsme žákyně, které se umístily na 1. a 2. místě v soutěži Pupil of the Year 

na naší škole – Karolínu Baranovou ze 7. A a Natálii Býmovou ze 7. C.

Obě děvčata zvládla test na výbornou, Natálie Býmová se umístila na pěkném  

7. místě a Karolína Baranová porazila i konkurenty z jazykové školy a suverénně 

soutěž ovládla, získala 1. místo.

Oběma dívkám děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Vyučující Aj
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Placená inzerce

„EXKURZNÍ DEN
V úterý 30. dubna 2019 se žáci 2. stupně rozjeli na exkurze.

Cíle žáků jednotlivých ročníků byly následující: 6. ročník - Brno, 7. ročník - Praha, 

8. ročník - jižní Morava, 9. ročník - Krakow

Exkurze Brno – 6. ročník

V rámci exkurzního dne se žáci 6. roč-

níku vydali do Brna, konkrétně do pla-

netária a do vědeckého parku VIDA. 

Mohli si vyslechnout zajímavé povídání 

o jarní i noční obloze a pak zhlédnout 

projekci o stvoření a vývoji světa. 

Po skončení programu si děti prozkou-

maly venkovní expozici a poté jsme se 

přesunuli do prostor výstaviště, kde je 

v jednom pavilonu zřízen vědecký park 

pro všechny generace. 

Exkurze Praha – 7. ročník

Naši sedmáci zamířili již tradičně 

na exkurzi do Prahy. Na Pražském hradě 

je čekal prohlídkový okruh. Zahájili ho 

v katedrále svatého Víta, pokračovali 

do gotických prostor Vladislavského sá-

lu. Nahlédli do Zlaté uličky a přes jed-

notlivá nádvoří Pražského hradu jsme se 

vydali směrem do města - po Zámeckých 

schodek přes Karlův most, Staroměstské 

náměstí s orlojem.

Exkurze jižní Morava – 8. ročník

Nejprve jsme absolvovali prohlídku 

Archeologického muzea v Dolních 

Věstonicích, kde se mohl každý sezná-

mit s historií lovců mamutů a místní 

přírodou. Po prohlídce muzea jsme se 

přesunuli do Mikulova. Po třech hodi-

nách v Mikulově jsme odjeli na prohlíd-

ku nového muzea Archeopark v Pavlově. 

Jedná se o novou expozici lovců mamu-

tů pod Pavlovskými vrchy. Do muzea 

jsme přivezli balíky slámy a další přírodní 

materiál.

Exkurze – Polsko – 9. ročník

Naše první zastávka započala na krá-

lovském zámku Wawel. Zde jsme měli 

příležitost si prohlédnout krásné nádvo-

ří. Dále jsme navštívili kostel sv. Petra 

a Pavla. Po odpolední dávce barokní ar-

chitektury jsme obdivovali nádhernou 

Jagellonskou univerzitu. Nabrali jsme 

trochu síly a dorazili jsme k dolům 

Wieliczka. V solných dolech jsme si 

mohli prohlédnout historické a mýtické 

sochy, nádherně nasvícené lomy se zvu-

kovými efekty a to nejdůležitější - sůl, 

kterou mnoho z našich žáků ochutnalo 

a ohodnotilo. 

účastníci exkurzí

 

I v letošním roce se naše škola 

zapojila do turnaje Podřevnická 

sportovní liga, který letos pokračo-

val již druhým ročníkem. 

Celoročního turnaje se opět zúčastnili 

nejen kluci a holky z druhého stupně, 

ale svými výkony nám vypomáhali i žáci 

prvního stupně. Pro letošní ročník byly 

vybrány sportovní turnaje v přespolním 

běhu, atletickém čtyřboji, stolním teni-

se, ringu, vybíjené, badmintonu, florba-

lu a malé kopané. Každý turnaj je určen 

pro určitou kategorii. Turnaje se zúčast-

nili kromě naší školy ještě ZŠ Štípa, ZŠ 

Kašava, ZŠ Trnava a ZŠ Želechovice. 

V atletice se za lepším časem hnaly děti 

z prvního stupně a ve florbalu bojovali 

o nejlepší výsledek žáci 2. stupně. Naši 

školu tedy reprezentovala celá řada na-

šich nejlepších sportovců. Celý průběh 

druhého ročníku byl jako na miskách 

vah. Dlouho jsme se přetahovali s loň-

ským vítězem ZŠ Štípa o prvenství. 

Několikrát jsme se na průběžném 1. 

místě v tabulce předháněli. Rozhodl te-

dy až poslední díl seriálu - turnaj v malé 

kopané v Kašavě. Ten naši chlapci vyhrá-

li a přispěli tak k celkovému vítězství 

naší školy v celém ročníku tohoto spor-

tovního klání.  Blahopřejeme.
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Děti z Asociace sportu pro všechny Slu-

šovice se v dubnu zúčastnily krajské sou-

těže pohybových skladeb v Otrokovicích. 

Byla to pestrá přehlídka. Zúčastnilo se jí 

16 choreografií Zlínského kraje a hosté ze 

Slovenska. Z našeho spolku se zúčastnily 

skupiny Kontrasťáček, Kontrast dance 

a Mažoretky. Do Kontrasťáčku chodí děti 

od 1. do 4. třídy a svou skladbičkou, kte-

rou s nimi nacvičili Jana a Petr Staroveští, 

potěšily nejen rodiče, ale i rozhodčí, kteří 

je ocenili stříbrnou medailí a cenou poro-

ty. Kontrast dance měl také úspěch, poro-

ta mu udělila bronzovou medaili a cenu 

poroty. Jistě bývalá trenérka Pavlína 

Lukešová a nynější trenér Petr Staroveský 

měli velkou radost. Mažoretky měly tři 

choreografie. Jejich skladby s nimi nacviči-

la Eva Korpasová se svou dcerou Katkou. 

Dívky oslnily porotu se skladbou s pom-

póny i bez ponponů. Celkem získaly dva-

krát stříbrné certifikáty a jeden bronzový. 

Pak získaly od poroty pohár za kostýmy 

a dva poháry jako cenu poroty. Myslím, že 

všichni tanečníci i tanečnice velmi dobře 

reprezentovali Slušovice a náš spolek 

ASPV a za to jim patří veliké poděkování. 

Přejeme jim další úspěchy v jejich umění.

ASPV Slušovice uspořádala 5. května 

na hale ve Slušovicích Přehlídku pohybo-

vých skladeb. Spolek reprezentovaly děti 

z Kontrasťáčku a Kontrastu Jany a Petra 

Staroveského, mažoretky Evy Korpasové. 

Dále na přehlídce vystupovaly jako hosté 

děti z MŠ Březová, MŠ Slušovice, ZŠ 

Veselá. Vystoupila i Erika Ševců s Vandou 

Šimkovou z aerobiku Zlín. Tyto dívky jsou 

mistryně České republiky, Evropy i světa 

17.-19. května ASPV Slušovice uskutečnila tradiční víkend pro ženy. V krásném 

prostředí RS Trnava se sešlo asi kolem sedmdesáti aktivních dívek a žen, které se 

těšily na posilovací, protahovací i taneční lekce. Letos si mohly vyzkoušet cvičení 

na houpacích prknech – wooding, pilates, jógu, zumbu, cvičení na velkých míčích 

a další lekce s použitím malých míčů, posilovacích gum či balančních podložek. 

Ve volných chvílích mohly využít služby – masáže, kosmetiku, pedikúru, kadeřnici. 

Počasí nám přálo. Sluníčko po dlouhé době krásně hřálo, takže se dalo cvičit venku 

na hřišti nebo se procházet v přírodě. Na seznamovací večírek se všichni oblékli 

jako filmové či pohádkové postavy a bylo se na co koukat. Využily jsme i welness 

centrum, kde jsme si mohly nahřát unavené svaly. Víkend se vydařil a za to děku-

jeme všem cvičitelkám a organizátorům víkendu. Poděkování patří také rodině 

Tomšů za příjemné prostředí a výbornou stravu. Už se těšíme na setkání za rok. 

Eva Cikrytová

v roce 2018 a letos se nominovaly na mis-

trovství Evropy. Jejich výkon byl vynikající, 

opravdu mistrovský. Za to jim náleží velký 

dík. Poděkování však patří i těm malým 

začátečníkům, tanečníkům, sportovcům, 

školkám a škole, kteří nám předvedli krás-

ná vystoupení, nápaditá a velmi pestrá. 

Za to vděčíme všem jejich trenérům, pa-

ním učitelkám Pavlíně Dvořákové, Terezce 

Elšíkové a Květě Trtílkové i rodičům, kteří 

děti vedou do pohybových kroužků. Hala 

byla plná diváků a podle potlesků se jim 

jistě výkony jejich dětí moc líbily. 

Děkujeme za krásný zážitek všem zú-

častněným a přejeme všem hodně dalších 

úspěchů.
L. Staroveská

Již několik let působí organizace DOMINO cz, o. p. s. v městě Slušovice, 

a to prostřednictvím Komunitního centra DOMINO, Nízkoprahového klubu 

pro děti a mládež i Mikrojeslí ve Slušovicích. 

I letos připravilo Komunitní centrum 

DOMINO pro děti ve věku od 5 do 13 let 

několik turnusů příměstských táborů 

s názvem BÁJEČNÉ LÉTO! Příměstský 

tábor je určen všem dětem, které chtějí 

zažít dobrodružství a legraci. Děti se 

mohly těšit na spoustu zábavy, zážitků, 

nové kamarády. V průběhu příměstské-

ho tábora si vyzkoušely nejen to, jak 

mají bystrou hlavičku, ale také šikovné 

ruce. 

Další činností organizace DOMINO cz, 

o. p. s. ve Slušovicích je provoz Nízko-

prahového klubu pro děti a mládež, jež 

jim poskytuje bezpečný prostor, který 

má preventivní a podpůrný charakter. 

Děti a mládež zde tráví svůj volný čas 

a za pomoci preventivních programů, 

volnočasových aktivit a také přítomnosti 

sociálních pracovníků klubu, dochází 

k vytvoření prostoru pro prevenci a za-

chycení negativních jevů, které je mo-

hou ovlivňovat (drogy, krádeže, záško-

láctví, vliv party, šikana apod.). Rodičům 

přináší pocit, že jsou děti v bezpečí 

a nepotulují se po ulicích a dětem přiná-

ší možnost být v prostředí mezi vrstevní-

ky, zapojit se do různorodých aktivit 

a vnímat pevnou půdu pod nohami. 

Každá forma komunikace je přizpůsobe-
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 duben – červen 2019
V Ý R O Č Í 

Marie Kolajíková

Ludmila Trefilová

Ing. Vladimír Lučan

Marie Šmakalová

Jiřina Konečná

Jaroslava Kučerová

Jitka Bednaříková

Ing. Ladislav Krajča

Marta Švajdová

Petr Trunkát
Všem jubilantům 

srdečně blahopřejeme!

N A R O Z E N Í

Tomáš Ježík

Adéla Komárková

Šimon Talafa

Lilly Čížová

Matthias Lonjaret

Mariana Čalová

Rozálie Hubená

Barbora Dudová

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

Ú M R T Í

Ludmila Petruželková

Drahomíra Křiváková

Jiří Zimmermann

Jarmila Slováčková
 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast.

SŇATEK UZAVŘELI

Ing. Ondřej Štach 

 a Ing. Renata Bednářová

Roman Babáček a Lucie Kučová

Vladimír Nevjelík 

 a Kateřina Matyáštíková

Miroslav Václavík 

 a Tereza Kadlčáková

David Štěpán a Tereza Elšíková

Milan Frýza a Lucie Semelová

V rubrice Společenská kronika jsou zve-

řejňovány významné životní události ob-

čanů Slušovic. Pokud nechcete tyto infor-

mace, které se vás osobně týkají zveřejnit, 

obraťte se na matriku MěÚ – písemně, 

osobně nebo telefonicky. 

Tel. 577 983 344, 577 981 376.

matrikářka

VÝZNAMNÁ  

JUBILEA

Dne 6. 6. 2019 oslavili Diamantovou 

svatbu – 60 let společného manželské-

ho života Jiřina a Miroslav Valeriánovi 

a následně dne 14. 6. 2019 oslavili 

Zlatou svatbu – 50 let společného 

manželského života manželé Marie  

a Svatopluk Matůšů.

Oběma manželským párům osobně 

poděkoval starosta Ing. Petr Hradecký 

a popřál jim do dalších společných let 

hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.

na dětem a mládeži a rovněž i programy 

jsou vybírány tak, aby byly obsahově 

nejen přitažlivé pro děti, ale také i vý-

chovné, poučné, preventivní. Chystáme 

například programy z oblasti: nástrahy 

cestování, společenská etiketa napříč 

staletím, kyberšikana apod. V průběhu 

prázdnin je provozní doba 

Nízkoprahového klubu ve Slušovicích 

v pracovní dny vždy od 9:00 hod 

do 16:00 hod. 

Velmi hrdí jsme na provozování 

Mikrojeslí ve Slušovicích, které pomáhají 

rodičům s dětmi, při slaďování pracovní-

ho a rodinného života. Mikrojesle jsou 

určeny pro děti od 0,5 let do 3,99 let. 

Pro naše nejmenší je vytvořený program, 

který podporuje jejich zdravý rozvoj 

a vývoj. Vytvořili jsme bezpečný prostor 

pro děti a jejich dětské hry. Zájem o mi-

krojesle je značný a my jsme rádi, že 

můžeme tuto službu rodičům nabíd-

nout. V průběhu letních prázdnin není 

provoz Mikrojeslí omezen a probíhá 

v nezměněném čase.

Rádi bychom vás upozornili i na mož-

nost zapojení se do aktivit v Komunitním 

centru DOMINO cz, o. p. s. Jsou připra-

veny nové programy, které svou pestros-

tí nadchnou nejednoho rodiče s dítětem 

a které jim pomohou kvalitně trávit 

společný čas a budovat tak vzájemné 

vztahy mezi nimi. Přivítáme u nás ma-

minky, tatínky, ale i babičky, dědečky 

a ostatní příbuzné, kteří by rádi se zapo-

jili do aktivit. Komunitní centrum 

DOMINO poskytuje prostor pro vzdělá-

vací aktivity, semináře, setkávání pod-

půrných či svépomocných skupin i pora-

denskou podporu apod. V průběhu 

prázdnin se mimo jiné také uskuteční 

Hravá dopoledne pro rodiče s dětmi. 

O bližších termínech akcí vás budeme 

informovat prostřednictvím facebooku, 

internetových stránek www.idomino.eu, 

vývěsky naproti staré mateřské školy. 

Těšíme se na vaši účast!

Chceme velmi poděkovat městu 

Slušovice za jeho podporu a občanům 

města Slušovice za velmi kladné přijetí 

a milé ohlasy na naše služby. Je to znak 

toho, že naše práce je přínosná, ale také 

obrovský závazek do budoucna, který 

pro nás bude motorem k další činnosti. 

Jitka Špoková


