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Pythagoriáda 2007

Ve čtvrtek 1. 2. 2007 se na naší základní škole konal již 30. ročník matematické soutěže Pythagoriáda. Více na str. 10

Ze zasedání Rady města Slušovice
• Rada města vzala na vědomí informaci starosty města o rozpracované
dokumentaci k územnímu řízení intenzifikace čistírny odpadních vod, o řešení problémů dostihové sezóny a o zamýšlené výměně plechové střechy na
kostele Narození sv. Jana Křtitele ve
Slušovicích.
• RM vzala na vědomí informaci o dotačním příspěvku na výkon státní správy od Krajského úřadu ve Zlíně pro rok
2007 ve výši 2 010 000 Kč.
• RM schválila navýšení pracovního
úvazku vedoucí městské knihovny Jany
Kapustové z 0,75 na celý úvazek.
• RM schválila dohodu mezi městem
Slušovice a firmou Toraco, s.r.o., o vý-

ši poplatku ze vstupného a způsobu
platby.
• RM schválila neinvestiční náklady na
žáky z jiných obcí navštěvující ZŠ
Slušovice ve výši 2 900 Kč.
• RM vzala na vědomí informaci starosty o vstupu Mikroregionu Slušovicko do místní akční skupiny Mikroregionu Vizovicko a Slušovicko. Rada města doporučí nejbližšímu zasedání zastupitelstva schválit působnost občanského sdružení místní akční skupiny
Vizovicko a Slušovicko v katastru obce.
• RM neschválila žádost pana Gajdoše, zástupce České pojišťovny, o poskytnutí nebytových prostor za účelem

zřízení kanceláře pojišťovny z důvodu,
že město nemá v současné době volné
nebytové prostory.
• RM vzala na vědomí informaci starosty města z jednání o řešení majetkových vztahů v dostihovém areálu
v nadcházející dostihové sezóně 2007.
Po odkoupení pozemku p.č. (595) od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových zahájí město jednání
s ostatními vlastníky pozemků pod dostihovou drahou za účelem jejich pronájmu.
• RM projednala a doporučí zastupitelstvu města schválit žádost obce
Březová o překatastrování části k. ú.
Slušovice do k.ú. Březová.
dokončení na str. 2
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• RM schválila prodloužení nájemních smluv na pronájmy pozemků do
31. 12. 2010 u současných nájemců.
Finanční podmínky se nemění.
Vladimír Hefka – p.č. 346/1; Milan
Julina – p.č. 1400, 1401/1; Josef Kolář
– p.č. 1552; Michal Kapusta – p.č.
423/1; Bohumil Pekař – p.č. 122, 123;
Jaroslav a Ludmila Mikovi – p.č.
1062/3; Ing. Bohuslav Sousedík, Jaroslav Semela – p.č. 766; Marek Krajča –
p.č. 29/1; CIS-AIR International, s.r.o.,
Jaroslav Prchal – p.č. 372/2; PIZZERIA
VITO – p.č. 1686/1; Miloš Hába – p.č.
839/1; Ing. Miloslav Malík – p.č.
1481/23, 1481/24; Petr Mikulčák –
p.č. 255/2; Milan Březík – p.č. 255/2;
Rallye Zlín, s.r.o. – část p.č. (375 PK).
• RM schválila změnu v dosavadní nájemní smlouvě na pozemek p.č. 234,
který je pronajatý panu Stanislavu
Chovancovi. Pozemek se pronajímá
bezplatně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do konce hospodářské
sezony.
• RM schválila pronájem zemědělské
půdy částku pro nájemce:
Dušana Matůšů - p.č. 1579 o vým.
655 m2, p.č. 1659/1 o vým. 5892 m2
a p.č. 1660 o vým. 1 342 m2
LAGRE PLUS s.r.o – parcely dle přilož.
seznamu o výměře 6,2611 ha
spol. FYTOS – parcely dle přiloženého
seznamu o výměře 7,2349 ha
Smlouva se uzavírá na dobu určitou
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011, cena
za pronájem činí 1 200 Kč/ha.
• Rada města projednala a doporučí
zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové změny v roce 2006, výsledek
hospodaření města za rok 2006 a návrh rozpočtu města Slušovice na rok
2007.
• RM schválila platové výměry statutárním zástupcům příspěvkových organizací města Slušovice a platový výměr vedoucímu stavebního úřadu
Městského úřadu Slušovice.

Zmûna v zastupitelstvu
Na funkci zastupitele města Slušovice rezignoval ke dni 5. února 2007
z důvodu stěhování do jiného města
Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.
K obsazení jeho mandátu byl vyzván další člen stejné kandidátní listiny (ČSSD) s následným nejvyšším počtem odevzdaných hlasů Ing. Karel
Nedbálek.
Na výzvu starosty města přijal Ing.
Nedbálek uvolněný mandát a na prvním zasedání zastupitelstva města
složil slib člena zastupitelstva.

MĚSTO SLUŠOVICE
vyhlašuje
dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkčního místa
REFERENT ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADU
Uchazeč musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků:
- státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
- způsobilost k právním úkonům
- trestní bezúhonnost
Další požadavky města Slušovice pro vznik pracovního poměru:
- úplné vzdělání SŠ nebo VŠ stavebního směru
- řidičský průkaz skupiny B
- dobrá znalost práce s PC
- společenská úroveň jednání a vystupování
- zkušenosti s prací ve státní správě výhodou
- komunikativnost, spolehlivost, samostatnost
- schopnost zvládat stresové situace
- připravenost pro vysoké pracovní nasazení
- znalost cizího jazyka (A,N) vítána
Přihláška uchazeče musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo OP nebo dokladu o povolení k pobytu u cizích státních příslušníků
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se vykonávané funkce
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, příp. potvrzení
o podané žádosti
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- jiné doklady osvědčující splnění „dalších požadavků města“.
Platové podmínky:
- dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platová třída 8 - 9
Druhu práce:
- výkon správních činností v přenesené působnosti MěÚ Slušovice na
úseku agendy stavebního řádu
Lhůta pro podání přihlášky:

do 12. 3. 2007

Předpokládaný nástup:

1. 4. 2007 (nebo dohodou)

Způsob podání přihlášky:
- poštou na adresu:
Městský úřad Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice
- osobně na sekretariát starosty MěÚ Slušovice, II. patro
- na obálku uvést „referent odboru stavebního úřadu“
Informace: Ing. František Pavelka, starosta města, tel. 577 983 344

Sdělení člena zastupitelstva
Na základě připomínek některých občanů bych rád ujistil své voliče, že jsem
nadále členem ODS, avšak v komunálních volbách jsem kandidoval za SNK I.
Doufám, že tímto mým prohlášením budou ukončeny veškeré dohady o mém
členství v ODS.
Karel Jarcovják
•2•
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Vyhodnocení nultého roãníku soutûÏe

MAS – místní akãní skupina
Vizovicko a Slu‰ovicko

O keramickou popelnici ve Zlínském kraji
Nejvíce odpadu vytřídily Kunovice a Slušovice
Celkem 88 obcí a měst Zlínského
kraje se zapojilo do nultého ročníku
krajské soutěže O keramickou popelnici, která byla vyhodnocena ve středu 7. února. Je zaměřena na třídění
odpadu, přičemž sledovanými komoditami jsou papír, plast, bílé i barevné
sklo a nápojový karton.

Keramické popelnice, které pro tuto
příležitost vyrobily děti ze Speciální
mateřské a Základní školy Na Barbořině v Kroměříži, starostům oceněných
obcí a měst předal Vojtěch Jurčík, statutární zástupce hejtmana. Zároveň
jim věnoval šeky v hodnotě 20 000 korun, 10 000 korun a 5 000 korun. Tyto
finanční prostředky budou použity na
nákup nových odpadových nádob na
tříděný odpad.
Každý občan ČR vyprodukuje v průměru 200 kg komunálního odpadu
ročně. Z tohoto množství je vytříděno
zhruba 15 procent separovaného odpadu. Nejinak je tomu i ve Zlínském
kraji, který se podle Plánu odpadového hospodářství ZK z roku 2004 zavázal snížit množství komunálního odpadu do roku 2010 o padesát procent.
K dosažení tohoto cíle má mimo jiné
posloužit i soutěž O keramickou popelnici, která je součástí informační
kampaně pod názvem: Má to smysl.
Třiďte odpad. (VTA)
Libuše Marková

Soutěž, kterou vyhlásil zlínský krajský úřad ve spolupráci se společností
EKO-KOM, byla rozdělena do dvou
kategorií, v nichž byly analyzovány
výsledky separovaného odpadu v období od října 2005 do konce září
2006. V kategorii obcí a měst do čtyř
tisíc obyvatel se na prvním místě
umístily Slušovice (průměrná výtěžnost 69,32 kg na jednoho občana),
druhou příčku obsadila Rusava (53,6)
a třetí obec Břest (49,17). U měst nad
čtyři tisíce obyvatel získaly prvenství
Kunovice (52,53), druhé se umístily
Otrokovice (43,98) a třetí Staré Město
(39,72).

Zlínsk˘ kraj • V˘tûÏnost (kg/obãan a rok)
Obec

Poãet
obyvatel

Papír

Kategorie do 4 tis. obyvatel
Slu‰ovice
2922
39,36
Rusava
598
20,36
Bﬁest
962
35,48
Ublo
248
14,55
Staré Hutû
143
20,69
Lutonina
393
12,28
Dﬁínov
447
16,15
Jestﬁabí
313
16,33
·umice
1762
13,49
Fry‰ták
3516
9,67

Plast

Sklo
bílé

Sklo
barevné

Nápojov˘
karton

V˘tûÏnost

Poﬁadí

11,15
2,77
2,40
13,13
9,65
13,10
10,04
9,53
10,52
10,72

0,00
12,02
0,00
0,00
0,00
0,00
10,28
0,00
0,00
0,00

18,80
18,45
11,29
19,92
16,64
18,59
7,33
12,55
14,36
17,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
0,01
0,00

69,32
53,60
49,17
47,60
46,99
43,98
43,79
38,54
38,38
38,15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zdroj: Ekokom a.s.

Občanské sdružení Místní akční
skupina Vizovicko a Slušovice (MAS)
byla založena 23. 1. 2007 ve Vizovicích. Jejími zakládajícími členy se staly obce mikroregionu Vizovicko (7),
obce mikroregionu Slušovice (10), dvě
neziskové organizace a sedm soukromých subjektů obou mikroregionů.
MAS je společenstvím neziskových
organizací, podnikatelů, obcí a měst,
které na jedné straně vytváří společné
rozvojové strategie a záměry a na straně druhé realizuje konkrétní projekty
v rámci programu LEADER+, který je
financován prostřednictvím Ministerstva zemědělství. Jednou z podmínek
vzniku MAS je právě založení skupiny
z vyváženého a reprezentativního výběru partnerů z různých sektorů organizačních složek a podnikatelů.
MAS tvoří nejméně z 50 % soukromý sektor (podnikatelské subjekty fyzické i právnické, neziskové organizace a fyzické osoby reprezentující zájmové skupiny a méně než 50 % veřejný sektor. Přistoupení dalších členů
z řad neziskového a podnikatelského
sektoru, při zachování výše uvedeného poměru 50:50, je možný po schválení valnou hromadou MAS.
Cílem MAS je zavádět a realizovat
investice zamýšlené v rámci místní
strategie, rozvoj venkova a věnovat se
úvahám a záměrům využití území regionu v dlouhodobější perspektivě.
Ustavující valná hromada MAS zvolila předsedou Ing. Víta Sušilu a místopředsedkyní byla zvolena Blanka
Lisovská.

Poplatek za svoz odpadu
Upozorňujeme občany, že v druhé
polovině měsíce března a počátkem
měsíce dubna (přesný datum dodání
svozových známek bude zveřejněno
v KBTV a nástěnce u prodejny Dafos)
je možné si zakoupit nálepky na popelnice na období duben 2007 – březen 2008 a současně zaplatit paušální
poplatek za svoz domovního odpadu.
Poplatky zůstaly stejné
jako v roce 2006
Vývoz 1x měsíčně
Vývoz 1x za čtrnáct dnů
Týdenní svoz
Kombinovaný svoz

575
960
1 775
1 465

Kč
Kč
Kč
Kč

Paušální poplatek za každého člena
domácnosti činí 120 Kč, děti do 10 let
a důchodci nad 70 let 60 Kč.
•3•
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CHRÁNùNÁ DÍLNA EMILI
Projekt Centrum podpory, který je
zaměřen zejména na nezaměstnané
občany se zdravotním postižením, je
spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.
Realizací tohoto projektu zabezpečuje
Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s.
Rozumět handicapu a adekvátně se
k němu chovat, to se musí člověk učit.
Jedná se o významnou součást sociálního učení. Pro integraci handicapovaných osob musí být vytvořeny podmínky ekonomické, psychosociální i právní. Integrace je současně možností pro
handicapovaného nenechat se vmanipulovat do role nemohoucího, bezmocného – umožňuje mu co nejširší
zapojení do normálního života, rozvoj
potenciálu, který i přes své znevýhodnění má. A právě o to se snaží i projekt
Centrum podpory.
Aktivity Centra podpory se plně realizují od dubna 2006, v současné době
jeho služeb využívá více než 120 klientů, z tohoto počtu se již 27 lidem
podařilo najít práci. Nepřímým výstupem projektu je i zřízení chráněné dílny ve Slušovicích. Díky pochopení paní Marie Kruťové mají i lidé s těžším
zdravotním postižením možnost pracovat v šicí dílně, kde se vyrábí oděvní
a bytové doplňky. Jejich práci můžete
vidět nejen ve vlastní prodejně na ulici
Osvoboditelů (naproti sklenářství), ale
i v prodejně chráněných výrobků CSP
Zlín v Otrokovicích. Velký zájem
o práci handicapovaných byl i na předvánočním prodeji na brněnském výstavišti. Pracovnice dílny mají celou řadu
kreativních námětů a jsem přesvědčen,
že jejich výrobky Vám udělají ještě
hodně radosti.
Do projektu se mohou zapojit občané s částečným či plným invalidním
důchodem, dále osoby zdravotně znevýhodněné. Bližší informace Vám rádi
podáme v chráněné dílně na ulici
Osvoboditelů.
Ing. Vladimír Bartošek
manager projektu
Inzerce

Internet bez hranic
rychlost aÏ 4 mbps za cenu

jiÏ od 250 Kã.
Pokrytí – Slu‰ovice, Bﬁezová,
Hrobice, Veselá.
Více na www.jkservis.net.
Kontakt 608 825 805
nebo info@ikservis.net

Pﬁíspûvek na péãi nahradí zv˘‰ení dÛchodÛ pro bezmocnost
Od ledna 2007 se ruší zvýšení důchodů pro částečnou, převážnou nebo úplnou bezmocnost. Dříve byla vyplácena bezmocnost spolu s důchodem z České
správy sociálního zabezpečení. Zavedla se nová, vyšší dávka – příspěvek na péči,
který nahrazuje zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o osobu
blízkou nebo jinou osobu. Vyplývá to ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, který začal platit od 1. ledna 2007. O příspěvku na péči budou rozhodovat obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště,
které budou příspěvek rovněž vyplácet.
Poslední zvýšení důchodu pro bezmocnost lidé od České správy sociálního zabezpečení obdrželi v prosinci 2006 ve svých běžných výplatních termínech důchodu. Od ledna 2007 pak budou od obce dostávat příspěvek na péči, aniž by
museli o něj žádat. Odnětí výplaty zvýšení důchodu pro bezmocnost od ledna
2007 provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky. Oznámení o zastavení výplaty zvýšení důchodu pro bezmocnost zaslala důchodcům během měsíce listopadu loňského roku.
Osobě, která pobírala příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou, zaniká
přiznáním příspěvku na péči nárok na tuto dávku, proto bude sociálním odborem
rozhodnuto o odejmutí této dávky k 31. 12. 2006.
Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se osoby, kterým ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona náleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost podle
dosavadních právních předpisů, považuji za osoby závislé na péči jiné fyzické
osoby:
a) ve stupni I (lehká závislost),
jde-li o osoby částečně bezmocné

náleží částka 2 000 Kč

b) ve stupni II (středně těžká závislost),
jde-li o osoby převážně bezmocné,

náleží částka 4 000 Kč

c) ve stupni III (těžká závislost),
jde-li o osoby úplně bezmocné,

náleží částka 8 000 Kč

d) stupeň IV (úplná závislost),
nově se zavádí tento stupeň,

náleží částka 11 000 Kč

Úřední hodiny sociálního odboru ve Slušovicích
Po
8 – 16 hodin (paní Štipčáková, paní Šlahařová)
Út
8 – 15 hodin (paní Šlahařová)
St
8 – 16 hodin (paní Jahodová)
Polední přestávka denně 11 – 12 hodin.
Telefonní číslo sociálního odboru ve Slušovicích: 577 158 506

Aktivní přístup daňové správy k veřejnosti
Na podporu dobrovolného výběru
daní bylo pro rok 2007 rozhodnuto
o přijetí opatření v oblasti daně z příjmů fyzických osob a v rámci České daňové správy byl vypracován projekt
Aktivní přístup daňové správy k veřejnosti. Do projektu byly vybrány obce,
ve kterých byla v souladu s Vyhláškou
MF č. 541/2006 Sb. zřízena k 1. lednu
2007 pracoviště, a dále pak obce s pověřeným obecním úřadem, pokud starostové těchto obcí projeví o nabízenou službu zájem.
Finanční úřad ve Zlíně bude v rámci
tohoto projektu v době výběru daňových přiznání fyzických osob za zdaňovací období roku 2006 poskytovat
veřejnosti informace a nezbytnou součinnost, potřebnou k řádnému splnění
povinnosti podat daňové přiznání.
•4•

Z tohoto důvodu budou na finančním úřadě stejně jako v minulých letech rozšířeny v pracovní dny úřední
hodiny v období od 19. 3. do 30. 3.
denně od 8 do 17 hodin. Úřad bude otevřen i v sobotu 31. 3. 2007 od 8 do
12 hodin. Posledním dnem pro podání
daňových přiznání je pondělí 2. dubna
2007 a v tento den budou prodlouženy
úřední hodiny do 18 hodin.
Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří mají bydliště v působnosti Městského úřadu Slušovice, budou pracovníci finančního úřadu poskytovat potřebné informace a vybírat
daňová přiznání ve dnech 5. a 19.
března 2007 v době od 8 do 12 a od
13 do 17 hodin v prostorách budovy
Městského úřadu ve Slušovicích.
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Vãelaﬁi ZO Slu‰ovice hodnotili svou ãinnost za rok 2006
V neděli 11. února se konala v Neubuzi výroční členská schůze včelařů.
Přivítali mezi sebou i zástupce okresního výboru včelařů př. Jiřího Hnilicu,
hosty ze zlínské závodní organizace.
Mezi včelaře přišel i starosta obce
Březová, pan Jaroslav Šmakal. Nejvíce
potěšila přítomné účast 3 nových mladých členů včelařského spolku.
Činnost včelařů v loňském roce začala přednáškou MUDr. Jany Hajdůškové z Frýdlantu nad Ostravicí, která je
nejen lékařkou, ale sama chová 60
včelstev. Zkušenosti s využitím včelích
produktů v domácnostech a jejich léčivými účinky ji činí nejvíce žádanou
přednášející v širokém okruhu jejího
působení. V květnu byli slušovští včelaři zastoupeni mezi poutníky na tradiční včelařské pouti na Sv. Hostýně.
A účastníků poutě nebylo málo. Podle
hostýnské statistiky se zde sešlo více
než 9 000 včelařů z Moravy a Čech.
I letos se uskuteční 20. května pouť
včelařů na Sv. Hostýně, která má celoevropský význam. Všechny srdečně již
dnes zveme k účasti na této pouti. Ve
všech organizacích včelařů probíhá
dobrovolná finanční sbírka na zbudování sochy sv. Ambrože, patrona včelařů, která by měla své místo na Sv. Hostýně. Naše organizace odeslala 4 700
Kč jejím organizátorům. Na tuto částku
přispěli všichni členové přítomni na
výroční členské schůzi. Všem dárcům
patří poděkování.
Společně se zlínskými včelaři jsme
uskutečnili zájezd k př. Ing. Texlovi do
Vranova nad Dyjí, uznávanému odborníku chovu včel. Manželé Texlovi nás
přijali jako opravdové přátele, nechyběla zajímavá přednáška, medové pohoštění a ještě nás doprovodili do příhraničního městečka Langau v Rakousku, kde je vybudovaná naučná včelařská stezka.
Pro obnovu a zkvalitnění chovu včel
na Slušovicku bylo pro členy naší organizace zakoupeno více než 60 mladých matiček od předních chovatelů.
Je to také obrana proti šíření včelích
nemocí. U včelařských odborníků je
vyzkoušeno, že mladá včelí matička si
lépe poradí a je odolnější proti včelím
nemocem.
V průběhu loňského roku se členové
výboru zúčastnili kurzu včelích matek
v chovatelské stanici Ing. Janouška.
V měsíci srpnu jsme přijali pozvání do
Chlebovic v okrese Frýdek Místek na
„Včelařskou neděli“, kde jsme se seznámili s přednášejícím odborníkem
ze Slovenska př. Moravčíkem, který

ochotně přijal pozvání na letošní přednášku k nám do Slušovic.
U přátel včelařů v Bystřici pod
Hostýnem jsme se zúčastnili oslav 90ti let od založení jejich spolku. Tyto
oslavy se konaly v měsíci prosinci.
Bylo to pro nás nejen setkání s přáteli,
ale také inspirace pro nás.
V letošním roce si budeme připomínat 80. výročí založení včelařské organizace na Slušovicku. Toto výročí chceme připomenout důstojnou oslavou,
a tak vzpomenout všechny naše předchůdce, kteří tehdy, jistě v nelehké situaci, založili organiazaci s cílem povznesení včelařství a spolkového života na Slušovicku. Slavnostní setkání
všech včelařů a jejich přátel je naplánované na 28. září letošního roku.
S porozuměním a zájmem se organizátoři této oslavy setkali u starosty
města Slušovice Františka Pavelky a ředitele Základní školy Slušovice Jindřicha Elšíka. Díky tomuto pochopení se
budeme moci všichni sejít v pěkném
prostředí školní jídelny ve Slušovicích.
V přilehlých prostorách školy bude dostatek místa na výstavu a prezentaci
včelařské činnosti. Všichni, kteří máte
doma jakýkoliv předmět vztahující se
k včelařské historii, ať již historické nářadí, fotografie či jiný materiál, prosíme o jeho zapůjčení.
Týden před slavnostním setkáním se
uskuteční kurz medového pečiva, který
povede učitelka medového pečiva paní Jana Hečková ze Všeminy. Pečivo
tam vyrobené pak udělá jistě radost nejen všem účastníkům kurzu, ale bude
se také prezentovat na slavnostním setkání včelařů a jejich přátel.
Josef Košárek,
předseda ZO ČSV Slušovice

POHO¤ELICE 2007

DobrodruÏství
s piráty
âASPV Slu‰ovice poﬁádá tradiãní

SPORTOVNù-TANEâNÍ TÁBOR
pro dûti od 8 do 15 let
Termín konání: 10. – 19. 8. 2007
Cena:
2 800 Kã
P R O G R A M:
• Dopolední zamûstnání:
1. Skupina – sportovní ãinnost
(fotbal, volejbal, bränball, orientaãní závody, hry)
2. Skupina – tanec
• Odpolední zamûstnání:
celotáborová hra, plavání (Riviéra), turistika, v˘lety
• Veãerní zábava:
diskotéky, karneval, noãní hra,
pirátské v˘pravy atd.
• Lektoﬁi:
Taneãní skupina KONTRAST
dance a cviãitelé ASPV Slu‰ovice
Pﬁihlá‰ky si mÛÏete vyzvednout
na adrese:
Lydie Staroveská
Na Stráni 601
Slu‰ovice
nebo na internetové adrese:
www.kontrastdance.wz.cz.
Informace na tel.:
604 521 402 – Lydie Staroveská
577 983 661 – Ivana Hynãicová.
Pﬁihlá‰ky nutno odevzdat do
konce dubna 2007.

Vystoupení na karnevalu v Neubuzi
Již tradičně vystupuje country kroužek z Neubuze na karnevalu i plesech
různých organizací. V Neubuzi, v kulturní místnosti se soutěžilo a tancovalo. Vystoupila tam i skupina Kontrast
Dance. Různé masky vodníků, princezen, pirátů se proháněly po parketu.
Některé děti však bohužel, díky zákeřným neštovicím, mohly sledovat vše
jen na fotografiích či v kabelové televizi. Bylo jim velmi líto, že nemohly
s country kroužkem vystupovat na karnevalu MŠ Sluníčko. Bylo nás málo.
Snad příště.
Kamarádi si mohou na chatu napsat
své vzkazy a navzájem si podat informace o dění v okolí.
•5•

Kdo by se chtěl více seznámit s naší
školou, může nás najít na těchto stránkách:

www.zsneubuz.wz.cz
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Postní doba…
začíná Popeleční středou, ta je letos
21. 2. a končí Bílou sobotou (7. 4.).
Závěr postní doby se nazývá Svatý týden (1.– 8. 4. 2007) a je nejvýznamnější částí křesťanského liturgického roku.
Je postní doba nutné zlo?
Vzpomínám si na své dětství, prožité
v křesťanské rodině. Maminka nás vedla k odříkání. Ostatně v pátek, a ani ve
středu se u nás nikdy nejedlo maso,
k potěšení nás dětí. Těšili jsme se na babiččiny vdolky, šulánky, taštičky, knedlíky, noky a jiné pochoutky, někdy byly
koláče, jindy palačinky a placky a vždy
nějaká výborná luštěninová polévka.
Strava byla pestrá, babička pocházela
z Hané, a protože její původ byl z rodiny velmi chudé, strava byla bohatá tím,
co dům dal, proto velmi obohacená zeleninou. Mí rodiče také milovali ryby
a sýry, proto jsme v postní dny nestrádali. Myslím, že jsme se na ně docela
hodně těšili.
Úmysl mé maminky byl naučit nás
skromnosti a odříkání. Dlouho jsme neměli televizi, a když již jsme si ji pořídili, bylo nám doporučeno v postní době se na ni zbytečně nedívat. Proto
jsme více hráli různé hry, ale nejvíce
jsme se těšili na tatínkovy „večerní
vzpomínky“, sedávali jsme v kuchyni
na otomanu a poslouchali roztodivné
příběhy z jeho dětství prožívaného
u dědy na hájence, avšak největší úspěch měly příběhy z období jeho vojenské služby. Potom nám tatínek zpíval
různé bojové písně a my jsme se smáli.
Nakonec zpívala celá rodina. Prostě
půst byl dobou báječnou. Byla to doba,
kdy měl každý čas na toho druhého.
Chodívali jsme také často do kostela.
Zvlášť pobožnost křížové cesty byla oblíbená. Chodívali jsme s babičkou, která byla vážně nemocná. Roztroušená
skleróza jí způsobila částečné ochrnutí

CITÁTY PRO TENTO MĚSÍC
„Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný
získat.“
Albert Einstein
„Láska je to jediné, co můžeme dělit do
nekonečna a přitom se nezmenší.“
A. M. Lindberghová
„Pomsta vám pomůže asi tak, jako když
kousnete psa za to, že vás kousl.“
F. W. O’Malley
„Někteří lidé nedělají chyby, protože se
nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za
to.“
Johann Wolfgang Goethe
„Chceš-li dobrou ženu, buď správným
mužem.“
Johann Wolfgang Goethe

nohou i rukou, chodila o dvou holích
a často padala. Nemoci se v žádném
případě nepoddávala. Říkala mi: „Víš,
jsem velký pišišvor, když spadnu a lidé
mě zvedají, to je vždy rána pro mou pýchu.“ Když jsme tak společně chodili
do kostela, často nás doprovázela bláznivá Božka ze sousedství, a tak jsme si
vysloužili mnoho posměchu a výsměchu. Bydlela jsem tehdy v ostravské
čtvrti Hrabůvka.
Když jsem byla malinká, chodili jsme
do kostela ještě přes pole, ale v období
o kterém píšu, již na poli stálo sídliště.
Děti i dospělí na nás pokřikovali:
„Kostelníci jdou.“ Velmi jsem se styděla, avšak nedala jsem to nikdy najevo.
Nejvíce mě bolelo, když se smáli mé
drahé babičce. Myslím, že to byl teprve
ten opravdový půst. Byla to taková ma-

lá lidská křížová cesta dítěte.
Ráda vzpomínám na své dětství, na
svou rodinu, babičku a dědečka.
Nevím, jestli jsem se naučila odříkání, ale určitě jsem se naučila mít ráda lidi, slabé, obyčejné a nemocné. Musela
jsem často překonávat stud. Byla jsem
křesťanka a okolí mi jasně dávalo najevo, že stojím na okraji společnosti, že
hlásit se k ukřižovanému Ježíši je velmi
směšné. Budete se divit, i přes vyhrůžky
ředitelky nás pět dětí vystudovalo školy,
máme se rádi a žádnou újmu jsme ve
svém životě neutrpěli.
Půst je krásný, je mi líto, že jsem ho
svým dětem neuměla předat. Snad časem pochopí jeho nekonečný duchovní
rozměr.
Přeji vám krásnou postní dobu
Blanka Lisovská

Červený seznam živočichů Zlínského kraje

(1.)

(mimo CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty)
V současnosti se připravují nové Červené seznamy pro jednotlivé skupiny
organismů vyskytujících se v ČR podle
kritérií Světového svazu ochrany přírody (IUCN) z roku 1994. Tato kritéria
byla vytvořena tak, aby mohla být použita pro hodnocení rozdílných taxonomických skupin, pro některé skupiny
však byla mírně modifikována (cévnaté
rostliny, mechorosty). Kritéria IUCN
zohledňují ohrožení druhů v současnosti i perspektivy do budoucna, možnost dalšího ovlivnění, variabilitu a populační dynamiku i úroveň jejich poznání. Podle těchto kritérií jsou jednotlivé taxony zařazeny do kategorií určujících stupeň ohrožení.
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu ve Zlíně ve
spolupráci s firmou Arvita P připravil
návrh Červeného seznamu živočichů
Zlínského kraje. Na seznamu se podíleli přední zoologové a ochránci přírody našeho kraje. Samotný seznam sestavil RNDr. Dušan Trávníček a na jeho
přípravě dále spolupracovali P. Bezděčka; V. Bělín; P. Červenka; M. Dvorský; V. Elsner; RNDr. M. Elsnerová; A.
Gottwald; Ing. J. Holuša, PhD.; RNDr.
M. Horsák; Mgr. I. Chvátalová, PhD.;
PaedDr. A. Kačírek; Ing. F. Kopeček;
Prof. RNDr. Z. Laštůvka Csc.; PaedDr.
J. Pavelka; V. Pluhař; Ing. Z. Podešva;
Ing. K. Resl; J. Stavinoha; P. Šálek; P.
Šimčík; P. Šnajdara; a B. Utinek.
Předkládaný seznam vychází z příloh vyhlášky ministerstva životního
prostředí ČR č. 395/1992 Sb., která přináší přehledy zvláště chráněných druhů živočichů. Do seznamu byly zahr•6•

Okáč bojínkový (Melanargia galathea Linné,
1758) sající lidský pot.

nuty i ty druhy, které jsou uvedeny
v dříve vydaných červených knihách
I – III, jejichž výskyt byl ve Zlínském
kraji prokázán. Údaje o rozšíření na
území jednotlivých bývalých okresů
jsou zpracovány na základě publikovaných údajů, vlastních zkušeností a připomínek zoologů a ochránců přírody
působících v regionu. Seznam by měl
být průběžně doplňován a aktualizován o nové poznatky z probíhajících
faunistických průzkumů.
Jedněmi z mála skupin bezobratlých,
jejichž aktuální rozšíření v rámci Česka včetně statusu ohrožení je dobře
zpracováno, jsou měkkýši, pavouci
a denní motýli.
V dalších dílech budou zde uvedeny
ohrožené druhy živočichů, které se vyskytují ve Zlínském kraji, konkrétně na
území bývalého okresu Zlín a jejich
výskyt tudíž přichází v úvahu i ve Slušovicích a okolí.
Vladimír Bělín
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B¤EZEN – MùSÍC KNIHY, B¤EZEN – MùSÍC INTERNETU
Pokud někomu z vás připadá název
článku poněkud zvláštní, vězte, že je
úplně v pořádku. Zatímco dříve byl březen „pouze“ Měsícem knihy, nyní,
s rozvojem komunikačních technologií
a s potřebou stále více informací z celého světa, které si můžete rychle vyhledat, je březen i Měsícem internetu.
Tyto dvě věci si však neodporují, doplňují se. Tištěné vázané knihy mají,
a osměluji se napsat, že stále budou
mít, v naší společnosti své nezaměnitelné místo. Asi jen málo koho z nás
by oslovilo číst si elektronické knihy
na internetu, neposkytuje to člověku
potřebné uvolnění a odpočinek, zvláště pokud většinu pracovní doby tráví
u počítače. Má své kouzlo sednout si
do svého oblíbeného ušáku (či jiného
křesla, na židli, lehnout si – prostě jak
kdo rád čte knihy), vzít zajímavou
knížku, k ní si uvařit třeba dobrý čaj
nebo horkou kávu a na nějaký čas se
ponořit do jiného světa, do světa, který nám naše fantazie vykresluje před
očima při čtení řádků knihy.
Když se díváme na nějaký film, natočený podle knižní předlohy, je to už
jiné. Na plátně je již zhmotněná představa režiséra a nezbývá místo pro naši fantazii. My si můžeme postavu
z románů představovat úplně jinak.
Proto nás také film většinou zklame
poté, co již máme přečtenou knihu.
Naopak pokud vidíme nejprve film
a pak čteme knihu, již si určité postavy spojíme s podobou, jakou mají na
plátně, což je škoda.
U dětí knihy rozvíjejí fantazii, představivost, pomáhají jim utvořit si bohatou slovní zásobu. V tom hrají opět nezaměnitelnou roli, s tím jim film ani
internet nepomohou.
A přiznejme si také, že když při prohlídkách hradů a zámků vidíme knihovny zaplněné stovkami svazků nádherně vázaných knih, velmi starých
a vzácných, tento pohled nás úplně láká nahlédnout do těchto ručně psaných pokladů, zjistit, co se v nich skrývá za dávnou moudrost.
Všichni víme, že v této rychlé době
je potřeba stále více informací a také
rychlost, s jakou se k těmto informacím dostaneme, pro nás hraje velkou
roli. V tomto nám může být nápomocný internet. Můžete tam najít spoustu
kvalitních informací i nápadů, rad
i produktů. Je to taková „informační
síť“. Samozřejmě je možné natrefit i na
podřadné věci, (ale tak jako všude), je
potřeba umět si mezi všemi těmi informacemi vybírat.

Internet je rychlé spojení se světem,
rychlý prostředek komunikace, jeho
prostřednictvím je možno psát či telefonovat. Kdysi při sledování pohádky
Šíleně smutná princezna se mi velice
líbil nápad s potrubní poštou. Někde
hodíte dopis a během chvilky bude
pošta doručena jinému člověku v jiném pokoji. Dříve nám to mohlo připadat jako sci-fi, ale nyní prostřednictvím internetu máme takovou potrubní
poštu, kdy třeba v Austrálii někdo „hodí“ poštu přes emailovou schránku
a vypadne nám během chvilky v emailové schránce tady u nás v České republice. Ne v jiném pokoji, ale v jiném státě, na jiné polokouli… Jako by
celý svět byl napojený na tuto „potrubní poštu“.
Oba světy – svět knih i internetu lze bez problémů propojit, jsou spojeny s věděním, informacemi i zábavou.
Jednomu je bližší to, druhému ono. Je
důležité, jakým způsobem oba tyto
prostředky poznání člověk používá.
Já ovšem věřím, jak jsem již na začátku poznamenala, že knihy budou
mít stále místo v našich domovech
i našich srdcích.
Na závěr bych vás chtěla v březnu
pozvat na hodinové rychlokurzy základů internetu, které se těší značné
oblibě. Na možném termínu se dohodneme telefonicky nebo osobně
v městské knihovně. Budu se snažit
všechny požadavky na kurzy vyřídit
k vaší spokojenosti a přizpůsobit je vašim možnostem. Kurzy budou probíhat dopoledne, nejpozději mohou začít ve 13 hodin. Na každém z kurzů
bude jen jeden člověk, kterému bude
věnována veškerá pozornost. Probírat
se „tajemstvím“ internetu budeme vaším tempem, takže se nemáte čeho
bát. Opravdu to není tak složité, jak
vám to teď možná přijde. Místo si můžete rezervovat na tel. 577 981 627
nebo osobně v městské knihovně.
Ráda bych vás pozvala také na výprodej vyřazených knih, a to v půjčovních hodinách ve dnech 22.- 31. 3.
2007.
Celý březen rovněž budou probíhat
dny otevřených dveří. Kdokoliv si
chcete přijít prohlédnout interiér knihovny, podívat se, jaké knihy či časopisy máme ve fondu, jste srdečně zváni.
Těším se na vaši návštěvu.
Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích
•7•

KALENDÁRIUM
Z KULTURNÍHO A SPOLEâENSKÉHO
ÎIVOTA VALA·SKA
BŘEZEN
• Dne 9. 3. 1895 se ve Fryštáku narodil
Jaroslav Bakala, pozdější majitel elektrotechnického závodu ve Zlíně, sběratel lidových písní, zejména mysliveckých a pijáckých. Byl autorem úpravy
lidových písní pro mužský sbor, vydal
Myslivecké lidové písně a s bratrem
Břetislavem 33 lidových písní ze Zlínska. Vydal i nápěvky ptačího zpěvu.
• Dne 22. 3. 1913 se v Novém Hrozenkově narodil Josef Ország – Vranecký,
národopisný pracovník. Vystudoval učitelský ústav ve Valašském Meziříčí, učil
na Podkarpatské Rusi, po válce na Valašsku a poté v Pusté Polomi. Od roku
1967 byl odborným pracovníkem Valašského muzea v přírodě v Rožnově p.
Radhoštěm. Byl znalcem lidového života a folkloru a vyráběl tradiční hudební
nástroje, zabýval se výzkumem lidových řemesel a hudebních nástrojů
a historií rodového – orsáckého kroje.
Napsal Lidové hudební nástroje na
Valašsku, Valašské kovářství, Dýmkařství na východní Moravě a Křiváčkářství
na Valašsku (s E. Urbachovou).
V rubrice byly použity údaje z Kalendária 2006, knihy Slovník osobností
kulturního a společenského života Valašska a z naučného slovníku.

Kreativní kurzy
Další kurz pletení z pedigu se koná
v sobotu 17. 3. VE 13.30 hod.
Lektorka Hanka bude mít tentokrát
spoustu nápadů a návrhů na pletení, takže se máte opět na co těšit. Určitě načerpáte i velikonoční inspiraci.
Rezervace je nutná – na tel. 603 141
723 nebo v městské knihovně. Kurz se
koná v případě, že se přihlásí alespoň 8
zájemců. Bylo mi líto, když jsem lednový kurz byla nucena zrušit, protože rezervací bylo méně než bylo potřeba. Pak
jsem se dozvěděla, že tam přijeli lidé bez
rezervace a čekali na zrušený kurz.
Kdyby zavolali předem, mohl se kurz bez
problémů konat, protože zájemců by byl
dostatek pro jeho uskutečnění.
Děkuji vám tímto za pochopení. Pokud
máte zájem zúčastnit se pletení, stačí si
zarezervovat místečko.
Těšíme se na Vás. Jana Kapustová
a lektorka Hanka Sobková
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Co je to ·kolní vzdûlávací program pro základní vzdûlávání?

Střelecký závod
V pátek 2. února, se pět členů našeho střeleckého kros střeleckých klubů z Nivnice, Uherského Brodu, Napajedel a Březolup si naši žáci vedli
skvěle. Zkušeného střelce Jiřího Baďuru ze 6. A, který se v kategorii do
14 let umístil jako pátý, následoval
nováček Tomáš Pospíšilík ze třídy 7.
B s nástřelem o 6 bodů nižším, a to
hned na 6. místě. Ve stejné kategorii
dosáhl 8. místa Petr Trunkát ze 7. C.
Překvapením pro naše družstvo byla beze sporu žákyně 4. A Martina
Jemelková, která v kategorii do 12 let
získala mezi staršími dětmi 5. místo
úžasným výsledkem na svých prvních
závodech.
Družstvo nezklamala ani Tereza
Machalová z 9. B. Mezi střelci vstoje
v kategorii do 18 let vybojovala 3.
místo a ze závodů si odvezla bronzovou medaili.
Velká účast střelců na závodech
způsobila, že se soutěž protáhla až
do večerních hodin. Proto patří poděkování rodičům, panu Jemelkovi
a Trunkátovi za doprovod dětí na závody a čas strávený s našimi žáky při
čekání na start a vyhodnocení výsledků.
Získání výsledků ze tří takových závodů II. kategorie může členy sportovně střeleckého klubu nominovat
na soutěž I. kategorie - na Mistrovství
České republiky. To však vyžaduje
mnoho píle a soustředění ze strany
střelců a materiální podpory ze strany
rodičů, případně širší veřejnosti.
Přejeme si, aby se našim žákům i takové možnosti naskytly.
Anna Janotová

Jsou to desítky popsaných A4 , které
zpracovali učitelé naší školy pod vedením koordinátora zástupce ředitele p.
J. Zichy a kde si můžete přečíst, jak bychom chtěli vzdělávat naše děti v blízké budoucnosti.
Každá škola v naší republice má právo a zároveň povinnost vytvořit pro
svoji domovskou školu vlastní vzdělávací program na základě manuálu
Rámcově vzdělávacího programu, jež
byl vypracován VÚP Praha v r. 2004.
Na vytvoření programu se podíleli
téměř všichni učitelé naší školy dva roky. Osnovy jednotlivých předmětů vypracovávali aprobovaní kantoři v týmové spolupráci tak, aby byla zajištěna
návaznost učiva v jednotlivých předmětech, vzájemné prolínaní a posloupnost probírané látky. Například když se
děti učí v zeměpise o mapách, zároveň
se v matematice naučí zacházet s měřítkem mapy, ve fyzice převádějí jednotky, v dějepise zkoumají historii
map, v češtině vytvářejí slova se základem mapa, v angličtině se učí slovíčka
související s popisem mapy, atd.
V každém předmětu jsou stanoveny
cíle (kompetence), kterých chceme dosáhnout, Například v kompetenci komunikativní si přejeme, aby naši žáci
byli schopni vyjadřovat své myšlenky,
logicky je uspořádávat, aby dokázali
využívat informační a komunikační
prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními.
V kompetenci občanské se zase budeme snažit podporovat u žáků důvěru
ve vlastní schopnosti a vytrvalost, vést
je k respektování individuálních rozdílů mezi spolužáky a podněcovat je
k zodpovědnému plnění školních povinností.
Nechceme žáky zahlcovat množstvím informací a chtít pouze, aby memorovali napsaný text, ale chtěli bychom, aby se žáci naučili informace
a vědomosti sami hledat, třídit a umět
je reprodukovat svými stávajícími prostředky a možnostmi. Důležitá je také
propojenost s praktickým životem.
Možná se Vám teď zdá, že je přece
samozřejmé takovým způsobem děti
vzdělávat. Určitě ano. Je však velmi
obtížné (zvláště u dětí v období dospívání) zaujmout a „vyprovokovat“ žáky
k tomu, aby byli ochotni a schopni se
sami vzdělávat formou vyhledávání,
třídění, kombinování, analyzování
předkládaných úkolů s následnou aplikací. Mnohem snazší je pro spoustu
dětí pouze si přečíst a „nabiflovat“ si
probíranou látku nebo napsat úkol,
•8•

a tím vlastně považovat přípravu do
školy za skončenou.
Pokud chceme děti vzdělávat nově,
jinak a s ohledem na potřeby současné doby, a přispět tak k vytváření kvalitnějšího společenství lidí, musíme je
naučit
• aby si dokázaly samy najít potřebné
informace pro splnění úkolu,
• aby se neučily pro známky a kvůli
rodičům,
• aby si chtěly uchovávat, rozšiřovat
a doplňovat vědomosti z vlastního
rozhodnutí,
• aby dokázaly „prodat“ to, co se dověděly ať písemnou formou nebo
mluveným slovem,
• aby se uměly snadněji integrovat do
kultur a ekonomiky Evropy i světa.
Naše škola je na nový způsob vzdělávání připravena i po stránce materiální. Zásluhou dobrého hospodaření,
manažerských schopností p. ředitele J.
Elšíka a vstřícnosti Městského úřadu ve
Slušovicích máme čtyři počítačové učebny, ve 12 třídách jsou nainstalovány dataprojektory s PC a internetovým
připojením, sportovní vybavenost i zázemí jazykové výuky. Všichni učitelé
absolvovali semináře týkající se školního vzdělávacího programu. Mnozí
mají certifikáty, které vypovídají o získaných zkušenostech v oblasti nových
forem, metod a způsobů výuky. Od
1. září 2007 se začne s výukou dle našeho Školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání v 1. a 6. třídách. Samozřejmě i v ostatních ročnících budeme naplňovat požadované
cíle stanovené školním vzdělávacím
programem.
Doufejme, že se nám bude dařit plnit námi dané cíle i v rámci spolupráce s rodiči, kteří mají prioritní a nezastupitelné místo ve výchově dětí. Přáli
bychom si, aby nám na této cestě svítila aura Komenského a bývalí kantoři
slušovické školy, kteří zde učili a pozorují nás shůry– pan Stuchlík, pan
Koblížek, paní Koblížková, paní Vágnerová, pan Manďák, paní Slaměníková a další – kvitovali naše pedagogické počínání.
R. Krupičková
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Vyrostla štíhlá jedlička tam mezi modříny,
zelená byla celičká od jara do zimy.
Na podzim vítr zazpíval: spi, jedličko, jen spi.
Mrazík ji sněhem přikrývá, pozor jen nezmrzni…

Asi bychom nenašli člověka, kterému
by se současně s úvodním textem nevybavila i odpovídající melodie a automaticky si ji nezačal pobrukovat. Dnes už
kultovní filmovou pohádkou se inspirovaly i paní učitelky ze školky pro zahájení tradičního zimního karnevalu pro
děti pořádaného Mateřskou školou
Sluníčko ve Slušovicích. Za svižného
remixu známých písniček se předvedl
pyšný Ivánek v kruhu Marfušky a dalších vdavekchtivých tanečnic, s babou
Jagou se přetahoval o chaloupku a dědeček Hříbeček cinknutím zvonečku
přivolal Mrazíka, aby konečně zasáhl
a přinesl sníh do letošní popletené zimy. A pak už začal ten pravý karnevalový rej. Mrazík zahájil první taneční
kolečko, ale bylo třeba částečného odmaskování, aby děti ztratily obavy a respekt z této postavy a její mocné berly
mrazilky. Celé odpolední řádění skvěle
řídila a organizovala baba Jaga v podání paní učitelky Marcelky a děti absolvovaly samy nebo s maminkami a tatínky spoustu zimních nebo pohádkových
soutěží a aktivit: bitvu sněhovými koulemi, uklízení Mrazíkovy sněhové nadílky, závod v letu na koštěti, brodění
hlubokým sněhem tatínkovi na ramenou, přetahování s loupežníky na laně
(jsme moc rády, že se do této soutěže
zapojily i maminky a tatínkové), nafukování balonků, prolézání strachovým
tunelem a kruhovou dráhou, lízátková
soutěž. Svou práci odvedla i berla mrazilka – dovedla zmrazit rozdováděné
děti a udělat z nich na okamžik ledové
sochy.
Všechny soutěže doprovázely písničky a hudba, na kterou mohly všichni piráti, šašci, spidermani, vodníci, rytíři,
víly, princezny, berušky, kocouři a další
masky tancovat a řádit do syta.

Pohodové nedělní
odpoledne zpestřilo
také vystoupení mažoretek, ukázka aerobiku a taneční skupiny Kontrast. Pro děti
byla připravena také
již tradičně bohatá
tombola a věřím, že
každý z účastníků si
odnesl alespoň jednu
výhru jako upomínku
na letošní karneval.
V závěru jsme si trošku zaimprovizovaly
a zazpívaly společně
s dětmi maminkám, tatínkům a všem
návštěvníkům naši školkovou sluníčkovou hymnu.
Náš letošní karneval se vydařil a věřím, že byli všichni spokojeni – učitelky,
rodiče a hlavně děti. Já osobně mám
velkou radost z toho, že rodiče nebyli
pouhými přihlížejícími, ale do průběhu
karnevalu se aktivně zapojovali a užívali si společně s dětmi jejich radost.
Poděkování za zdařilou akci patří více než stovce sponzorů z řady slušovických firem, soukromých osob, rodičů,
městu Slušovice a obecním úřadům
okolních vesnic, panu Chrastinovi jako
správci haly za vstřícný a obětavý pří-

stup při přípravě a průběhu karnevalu,
panu Marku Husinovi za ozvučení haly, panu Stanislavu Valovi za fotodokumentaci, všem účinkujícím a všem tatínkům, kteří pomohli připravit halu
a v závěru zase uklidit. A velmi hřejivý
pocit mám z toho, že všichni zainteresovaní se organizace karnevalu zúčastnili bez nároku na finanční odměnu.
A jejich odpověď na otázku, proč to
dělají, byla – je to pro děti. Nádhera,
co říkáte?
Všichni jmenovaní si zasluhují velké
poděkování , ale to největší také již tradičně patří všem mým děvčatům ze
školky. Učitelkám i provozním pracovnicím. Aktivním, obětavým, nehledícím na čas a práci navíc. A promiňte
mi, že se stále opakuji, ale v tomto případě se opakuji ráda – je mi ctí a potěšením v takovém týmu pracovat.
Jana Tománková

Poděkování žákům neubuzské školy
I letos se naše škola rozhodla, že podpoří některé dobročinné projekty, jejichž cílem je poskytnou pomoc nemocným kamarádům, lidem či zvířátkům. Žáci svou prací
zlepšují životní prostředí, podílí se svou činností na zlepšení podmínek nemocných.
Pro neubuzské děti už to je samozřejmostí.
Na začátku roku jezdí naše škola na přírodovědné putování do zoologické zahrady na Lešnou. Děti zde poznají, kolik práce stojí výchova mláďat a jejich chov. Žáci si
vyslechli přednášku chovatele. Na internetu v rámci projektů Zelená planeta pak hledají zajímavosti o některém ze zvířat zoologické zahrady. A nápad podpořit některé
zvířátko, vyšel právě od dětí samotných.
Každý rok organizujeme sběr odpadových surovin. Na sběru se podílí všichni žáci i občané obce. Finanční částka, kterou jsme získali, proto letos putovala na Lešnou.
A které zvířátko mělo to štěstí? Z hlasování žáků vyšla vítězně žirafa.
I letos jsme nacvičili vánoční pásmo, kterým obveselujeme nejen místní babičky,
ale jezdíme i na Hrobice - do domova důchodců, kde předvádíme vystoupení. Radost
v očích jeho obyvatel a spokojenost vyzařuje při každé písničce či básničce.
S velkým ohlasem u našich dětí se setkal i další projekt, který organizuje občanské
sdružení CPK – CHRPA. Prodejem pohlednic koní jsme zaslali nemalou částku tomuto sdružení. Jejich cílem je výběr a výchova koní a jejich následné poskytnutí zařízením zabývajícím se hipoterapií. Hipoterapie je speciální forma fyzioterapie prostřednictvím koně, která je určena dětem a lidem s poruchou pohybového aparátu (dětská
mozková obrna, roztroušená skleroza, Downův syndrom aj.). Zde při terapii člověk
neovládá a neřídí koně, ale kůň ovládá jezdce.
Jsme rádi, že naši žáci nejsou lhostejní k potřebám nemocných lidí, kamarádů
a ani zvířátek a rádi rozdávají radost. Dávají tak naději a lásku všem, kdo ji potřebují.
LS
•9•
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Spoleãenská
kronika
Jubilanti
březen 2007
Zdenka Kučerová
75 let
Rostislav Martinů
75 let
Přejeme hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody!
Narození
Karolína Ševců
Narozeným dětem i jejich rodičům
přejeme hodně zdraví a štěstí!
Úmrtí
Rudolf Klemš
Danuše Valová
Marie Trčková
Zdeněk Novák

Čest jejich památce.
matrikářka

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit a doprovodit na poslední cestě pana
Rudolfa Klemše ze Slušovic.
Poděkování patří všem, kteří projevili
upřímnou soustrast.
manželka Ludmila a dcery s rodinami

Pythagoriáda 2007
Ve čtvrtek 1. 2. 2007 se na naší základní škole konal již 30. ročník matematické soutěže Pythagoriáda.
Tato matematická soutěž určená žákům šestých a sedmých tříd je pojmenována po velmi známém řeckém matematikovi zvaném Pythagoras ze Samu, jenž je
přezdíván Otec čísel. Jeho jméno je spojováno s všeobecně rozšířenou poučkou
o vlastnostech stran pravoúhlého trojúhelníka:
„Obsah čtverce nad přeponou pravoúhlého trojúhelníka se rovná součtu obsahů čtverců nad oběma odvěsnami."
Zpět k naší soutěži. Školního kola se zúčastnilo celkem 60 zástupců šestých
a sedmých tříd. Soutěžící řešili během 60 minut 15 velmi náročných úloh. Za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Úspěšným řešitelem školního kola se
stal ten, kdo získal 9 a více bodů. Organizaci a opravu úkolů zajišťovaly p. uč.
Janská a p. uč. Štěpánová.
Mezi žáky šestých tříd se nejlépe se složitými příklady poprali Petr Mikulčák
ze 6. A a Tomáš Čala a František Polach ze 6. B.
V okresním kole budou naši školu reprezentovat zástupci sedmých tříd. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Petr Trunkát ze 7. C s 11 správně vyřešenými příklady. 10 bodů získali Ondřej Dlabaja a Ondřej Matůšů ze 7. A a čtvrtým postupujícím do okresního kola je Pavlína Hillerová ze 7. A s devíti správně vyřešenými
příklady.
Všem žákům, kteří se této náročné soutěže zúčastnili, gratulujeme a děkujeme
za odvahu a snahu vynaloženou při řešení obtížných úkolů. Postupujícím do
okresního kola přejeme hodně matematického štěstí.
Další výsledky a informace o soutěži najdete na www.zsslusovice.cz.
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