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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA SLUŠOVICE
• Starosta seznámil radu s průběhem
dokončovacích prací na půdní vestavbě č.p. 197 – orlovna a s termínem
kolaudace, která proběhla 3. května
2005.
• RM rozhodla, že barevný nátěr fasády domu č. 197 provede malířská
firma pana Krejčího z důvodu nejvýhodnější cenové nabídky.
• Rada města projednala výsledky
hospodaření města a výsledky hospodaření Základní školy Slušovice za I.
čtvrtletí letošního roku. Rada města
vzala na vědomí informaci, že z rozpočtu města je vysoké čerpání finanč-

ních prostředků na provoz fotbalového stadionu.
• Rada města vzala na vědomí informaci firmy RTS, a.s. Brno, která zajišťuje výběrové řízení dle zákona č.
40/2004 Sb. na dodavatele stavebních
prací rekonstrukce ZŠ Slušovice, že
do výběrového řízení na výše uvedenou akci se přihlásilo celkem 13
uchazečů.
• Na úřední desce MěÚ Slušovice byla zveřejněna nabídka a podmínky
pro přidělování nových bytů. Každý
zájemce bude povinen k žádosti doložit příjmy za období od 1. 11. 2004
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Pohádkový rej
ve Slušovicích propukl již
v pátek 30. dubna odpoledne.
Ke kostelu začaly proudit stovky masek malých i velkých dětí.
Další průvod masek šel také od
MŠ Sluníčko. Děti dorazily
v doprovodu učitelek a příslušnic indiánského kmene Apačů
na hřiště k panelákům. Přítomným ukázaly indiánský tanec,
který se všem velice líbil. Do
tance se zapojili i rodiče.
více na str 7.

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA SLUŠOVICE
do 30. 4. 2005 a čestné prohlášení,
že nemá k datu uzavření nájemní
smlouvy vlastnické nebo spoluvlastnické právo nebo jemu podobné právo k bytu ani k bytovému nebo rodinnému domu. Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou (1 rok) s právem automatického prodlužování nájmu.
• RM byla seznámena se zněním
smlouvy na povolení konání Trnkobraní a požaduje do smlouvy zakomponovat smluvní pokutu ve výši 1 %
denně z dlužné částky.
• RM zamítla žádost Asociace rodičů
a přátel zdrav. postižených dětí
z Prostějova o finanční příspěvek.
Důvodem je skutečnost, že město
směřuje finanční příspěvky do nejbližšího okolí.
• RM odsouhlasila návrh ředitelky MŠ
Sluníčko na uzavření mateřské školy
v době letních prázdnin od 18. 7. do
19. 8. 2005.
• RM projednala žádost pana Martina Volčíka o odkoupení chodníku
před jeho domem z důvodu zřízení
parkovacích míst. Pan Volčík k žádosti doložil souhlasné vyjádření spoluobčanů bydlících v bezprostřední
blízkosti chodníku. RM souhlasí se
zrušením chodníku v ul. Krátká na
vlastní náklady žadatele. Odprodat
pozemek pod chodníkem rada zastupitelstvu nedoporučí z důvodu zabránění vstupu na přilehlé sousední pozemky.
• RM souhlasí s výsadbou živého plotu na náklady žadatelů před RD č.p.
517, 518, 519, 523 a 597 v ul.
Hřbitovní s podmínkou, že výsadba
nebude u vjezdů k nemovitostem zasahovat do rozhledových polí a bránit
ve výhledu při výjezdu na místní komunikaci.
• RM schválila žádost Rallye Zlín
spol. s.r. o. Zlín, o povolení průjezdu
rychlostní zkoušky automobilové soutěže Mistrovství Evropy XXXV. Barum
rally Zlín ve dnech 19. – 21. 8. 2005.
• RM vzala na vědomí ohlášení XV.
automobilového slalomu v sobotu 7.
května 2005 v prostoru objízdné komunikace okolo závodiště v dostihovém areálu.
• Město obdrželo nabídek u na odkoupení akcií České spořitelny za 220
Kč/1 akcii, resp. 260 Kč/1 akcie. Rada
doporučí nejbližšímu zasedání zastupitelstva akcie ČS z důvodu vysokých
dividend neprodávat.
• RM schválila zahájit výběrové říze-

ní na dodavatele stavebních prací na
rekonstrukci domu č.p. 23 a ukládá
starostovi města pověřit firmu Quantum CZ, s.r.o. Valašské Meziříčí realizací výběrového řízení dle zákona č.
40/2004 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
• RM byla seznámena s podmínkami
smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku od města Slušovice za účelem
zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou linkovou
dopravou v roce 2005.
• RM vzala na vědomí rozhodnutí
o celkové uzavírce silnice III/4913
mezi Lužkovicemi a Hvozdnou a z
toho vyplývající objízdné trasy přes
katastr města Slušovice.
• RM ukládá řediteli Základní školy
Slušovice vypracovat do konce měsíce května 2005 kalkulaci neinvestičních nákladů na žáka v Základní škole Slušovice v roce 2004.
• RM na základě ustanovení § 167
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném
znění schválila zřízení tříčlenné školské rady při Základní škole ve Slušovicích ve složení:
Šárka Zemanová - zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků, Růžena Krupičková - zástupce pedagogických pracovníků, Blanka Lisovská zástupce zřizovatele
• RM byla informována o výsledcích
kontroly, kterou provedli ve dnech
21. 4. – 22. 4.2005 na stavebním
úřadě pracovníci odboru územního
plánování a stavebního řádu.
• RM schválila využití minigolfu a tenisového kurtu v areálu ZŠ Slušovice
v době prázdnin. Provoz bude zajištěn prostřednictvím brigádníků z řad
studentů.
• RM vzala na vědomí zamítavé vyjádření pana Jaromíra Zimmerman-na,
který byl vyzván, aby se ujal funkce
člena zastupitelstva po panu Jindřichu
Šeďovi.
• RM projednala žádost FC Slušovice o pomoc při řešení zavlažování
plochy fotbalového hřiště vodou z řeky Dřevnice. Pověřuje starostu projednat s dotčenými orgány možnost
realizace tohoto projektu.
• RM byla seznámena s termínem výstavy drobného zvířectva v areálu
chovatelů ve Slušovicích. V rozpočtu
města je na tuto akci vyčleněna částka 5000 Kč.
•2•

POPLATKY ZA INZERCI
ve Slu‰ovick˘ch novinách
formát A4 2 000 Kč
formát A5 1 000 Kč
formát A6 500 Kč
formát A7 250 Kč
Inzeráty menšího formátu - 100 Kč
Blahopřání, poděkování a vzpomínka za zesnulé jsou bez poplatku.
Pokud máte zájem o zveřejnění inzerátu, můžete tak učinit osobně
v sekretariátu starosty nebo písemně
emailovou poštou na adresu: mestoslusovice@volny.cz.

UPOZORNùNÍ
Vzhledem k tomu, že si někteří
občané stěžují na občas se vyskytující nepříjemný zápach z kanalizace, který může souviset s přečerpáváním obsahu odpadních jímek nebo septiků do veřejné kanalizační
sítě, je naší povinností upozornit na
to, že taková činnost je v rozporu
s kanalizačním řádem města Slušovice a v rozporu se zákonem číslo
274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
a je tedy přísně zakázána.
Současně je zakázáno vlévat do
kanalizačních vpustí veřejné kanalizace jakýkoliv jiný odpad nebo
látky, které by mohly způsobit provozní závady, poruchy či jiné problémy na kanalizační síti nebo na
čistírně odpadních vod. Jedná se
především o látky hořlavé, barvy,
žíraviny, tuky, jedy, zbytky fasádních, cementových směsí ze staveb
apod.
Správa a provoz vodovodů
a kanalizací města Slušovice

INFORMACE Z KNIHOVNY
V městské knihovně jsou nově vystaveny některé výrobky paní Jany
Hlaváčkové. Část z nich můžete vidět
i v časopise Kreativ. Najdete tu vitrážová sklíčka, malované rámečky, různé věci zdobené pomocí ubrouskové
techniky (decoupage) a také malovaná
hedvábná kolečka…
Není vůbec na překážku, pokud nejste čtenáři knihovny. Jestli vás naše
minivýstavka zajímá, máte možnost si
ji v půjčovní době přijít prohlédnout.
Jana Kapustová

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Řidičské průkazy nevyřizuje Městský úřad Slušovice. Vyřizuje je odbor dopravy ve Vizovicích (pro občany mající trvalý pobyt v obcích, které patří pod
Městský úřad Vizovice)
ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí a středa 8,00 – 17,00 hodin
K výměně ŘP je nutno předložit:
- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, rodný list)
- stávající (starý) ŘP
- 1x foto (35x45 mm)
- vyplnit žádost (při vyřizování na úřadě ve Vizovicích)
- u osob starších 60 let – potvrzení od lékaře s uvedením skupin řidičského oprávnění
Nový ŘP je vystaven za 15 – 20 dní, (platnost nového ŘP je 10 let) při převzetí nového ŘP občan odevzdá starý ŘP.
Podání žádosti i převzetí nového ŘP musí občan provést osobně (předloží
občanský průkaz).
Další informace na tel.: 577599182 – slečna Tomancová
Ve středu 19. 5. 2005 prodloužila Sněmovna termín na výměnu starých řidičských průkazů za nové. Původně měla výměna skončit letos v prosinci.
O přesných termínech Vás budeme informovat ve Slušovických novinách po
zveřejnění termínů ve Sbírce zákonů.

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZU
- MěÚ Slušovice (přízemí-matrika)
Platnost občanských průkazů dle nařízení vlády č. 612/2004 Sb.
OP vydané do

platí do

31.
31.
31.
31.

31.
31.
31.
31.

12.
12.
12.
12.

1994
1996
1998
2003

12.
12.
12.
12.

povinnost podat žádost o výměnu do
2005
2006
2007
2008

30.
30.
30.
30.

11.
11.
11.
11.

2005
2006
2007
2008

K vydání OP je nutné předložit:
1 fotografie (ze současnosti), dosavadní občanský průkaz, matriční doklady
o změně nebo potvrzující nové údaje (např. oddací list, pravomocný rozsudek o rozvodu, rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům,
doklad o získání akademického titulu). Tyto doklady musí být předloženy v originále, popř. ověřené kopie.
Tiskopis žádosti o vydání OP se vyplňuje při vyřizování na městském úřadě. Žádáme občany, aby využívali úřední hodiny, tj. pondělí a středa 8-11 hodin, 12-17 hodin. V neúřední dny nelze nárokovat vyřízení Vaší záležitosti.

V˘‰e správních poplatkÛ ¤P
§ 634/2004 Sb - zákon o správních poplatcích
(úãinnost od 17. 1. 2005)

Vydání nového ¤P (z auto‰koly) 50 Kã
V˘mûna po‰kozeného ¤P
50 Kã
Ztráta, odcizení ¤P
50 Kã
Roz‰íﬁení ¤P
50 Kã
V˘mûna neplatného ¤P
50 Kã
Zmûna údajÛ v ¤P
nebo mezinárodním ¤P
10 Kã
Vydání mezinárodního ¤P
50 Kã
V˘pis z EK¤ (za kaÏdou stránku) 50 Kã
Vydání nebo roz‰íﬁení prÛkazu
profesní zpÛsobilosti
200 Kã
Zmûna v osvûdãení
profesní zpÛsobilosti ﬁidiãe
100 Kã
V˘mûna „starého“ ﬁidiãského prÛkazu
je bez poplatku (pokud není po‰kozen˘,
nejsou v nûm zmûny bydli‰tû, jména...)

OBČANSKÉ PRŮKAZY
Vydávání OP státním občanům ČR
a vedení evidence OP upravuje zákon č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozd. předpisů.
- Za občana mladšího 15 let žádá
o vydání OP jeho zákonný zástupce
(spolu s dítětem) nejdříve 60 dnů
před dovršením 15 let věku.
Žádost se vyplní po předložení požadovaných dokladů – tzn. rodný list
dítěte, oddací list rodičů popř. rodné
listy rodičů a dokladu o stát. občanství dítěte (např. předložením platného cestovního pasu dítěte nebo
Osvědčení o stát. občanství, o něž
můžete požádat při vyřizování občanského průkazu na měst. úřadě).
- U občanů, jejichž způsobilost
k práv. úkonům byla omezena rozhodnutím soudu, se předkládá i toto
rozhodnutí o omezení způsobilosti.
Za občany zbavené způsobilosti
k právním úkonům žádá o vydání
OP jejich soudem ustanovený opatrovník.
Jarmila Holíková, matrikářka

SBĚR ŠATSTVA
Ve dnech 25. – 27. dubna 2005 se uskutečnila celostátní sbírka šatstva pro Husitskou diakonii.
V našem městě se již tradičně ujímá těchto sbírek Klub
křesťanských žen ve spolupráci s městským úřadem.
Děkujeme všem občanům, kteří reagovali na výzvu a do
hasičské zbrojnice přinesli kvalitní oblečení, přikrývky,
povlečení, ručníky i záclony. Veliký dík patří paní
Stanislavě Kapustové, paní Marii Oškerové, paní Gabriele
Oškerové, paní Marii Krajčové, paní Marii Rapantové, paní Anežce Dvořákové a paní Mileně Pšenkové, které obětovaly svůj čas a síly. Bez nich by se sbírka neuskutečnila.

Také bych vám chtěla prozradit, že tyto ženy některé kusy
šatstva doma perou a žehlí, aby všechno co ze Slušovic
odejde, bylo v dokonalém pořádku. Sbírka pečlivě přebraná, roztříděná a zabalená do typizovaných krabic, které darovala firma Greiner, čítala na konci: 25 velkých pytlů a 69 velkých krabic, které jsme předali spolu s 1300,Kč (příspěvek na dopravu) pracovníkům diakonie.
Děkujeme všem, kteří svým přístupem a štědrostí dokázali, že mají sociální cítění a chápou, že z našeho přebytku
lze pomoci mnoha potřebným.
místostarostka

•3•

Ad ANKETA
Znovu se vracím v tomto čísle
k anketě, která probíhá v našem
městě. Omlouvám se občanům, kteří v mnoha případech nepochopili
její smysl.
Město Slušovice má možnost
vstoupit do mnoha dotačních regionálních programů, které jsou z velké
části dotovány Evropskou unií. Mezi
těmito programy je i program Rozvoj
informačních a komunikačních
technologií. V tomto programu je
kladen důraz na podporu zavádění
širokopásmového internetu a volného přístupu k němu pro všechny občany. Vzhledem k tomu, že naše
město již jako jedno z prvních zavedlo kabelovou televizi, máme
možnost šířit internet prostřednictvím kabelové televize. To nese s sebou nutnost zobousměrnění kabelové sítě a celou její rekonstrukci. Je to
poměrně veliká investice, která přinese občanům dobrý efekt nejen jako zdroj zavedení internetu za cenově výhodných podmínek, ale také
zkvalitnění příjmu KBTV. Doufám,
že nikoho z vás nenechá tato informace na pochybách. Webové stránky našeho města se velmi zkvalitní
a informovanost občanů a zpětná
odezva se urychlí. Jistě všichni chápeme, že všechno záleží na dobré
informovanosti občanů a dobré komunikaci s vedením města.
Těšíme se na Vaši spolupráci

SBĚROVÝ DVŮR
Systém nakládání s komunálními odpady ve Slušovicích provozovaný městem
ve spolupráci se společností Marius Pedersen, a.s. má už dlouholetou tradici.
Mezi základní složky tohoto systému patří svoz směsného komunálního odpadu,
separovaný sběr využitelných složek komunálního odpadu formou barevně odlišených kontejnerů nebo plastových pytlů a sběr komunálních odpadů včetně jeho nebezpečných složek, který probíhá na sběrovém dvoře.
Právě sběrového dvora se týkají některé organizační změny, na které bychom
chtěli upozornit. Sběrový dvůr je zařízení, které v současnosti poskytuje služby
pouze a výhradně občanům města Slušovice. Není určen pro sběr odpadů z živností a podnikatelské činnosti a nemohou jej využívat ani občané jiných obcí.
Tento předpoklad je jedním z důvodů zavedení nového postupu uplatňovaného
při přejímce odpadů na sběrovém dvoře. Základní změna spočívá v tom, že jakýkoliv odpad, který chtějí občané předat na sběrový dvůr, může být přijat pouze na
základě předložení dokladu totožnosti, ve kterém je vyznačena adresa trvalého
bydliště (Slušovice). Pracovník sběrového dvora následně vypíše záznam o převzetí odpadu, kde mj. uvede jméno občana, od kterého odpad přebírá, adresu,
číslo dokladu, druh, příp. hmotnost či množství odpadu. Touto cestou bychom
chtěli upozornit, že bez předložení platného dokladu totožnosti nebude možné
odpad převzít.
Služeb sběrového dvora mohou občané města využít celoročně. Provozní doba sběrného dvora je:
pondělí
od 15,00 hod do 17,00 hod
středa
od 15,00 hod do 17,00 hod
sobota
od 9,00 hod do 13,00 hod.
Činnost sběrového dvora se řídí jeho provozním řádem, který mimo jiné uvádí druhy odpadů, které je možno převzít. Jedná se o širokou škálu odpadů, která
zahrnuje veškeré druhy odpadů zařazených do kategorie ostatní nebo nebezpečný, které se v vyskytují v domácnostech. V případě, že by se občan potřeboval
zbavit odpadu, který se nevyskytuje běžně, doporučujeme obrátit se v předstihu
na pracovníka zabezpečujícího provoz sběrového dvora, případně kontaktovat
pracovníky provozovny společnosti Marius Pedersen v Otrokovicích, kteří ochotně poskytnou potřebné informace.
Kontakt:
Marius Pedersen a.s.
provozovna Otrokovice
Skládka Kvítkovice, PS 17/II
765 02 Otrokovice

Telefon: 577 923 846, 577 922 181
Fax + záznam: 577 934 982
GSM: 606 619 323
E – mail: mpotrokovice@mariuspedersen.cz

SDH SLUŠOVICE – PODĚKOVÁNÍ
Za pěkného počasí se dne 30. 4.
2005 uskutečnila hasičská pouť na
Svatém Hostýně, kterou jsme obohatili účastí zájezdu ze Slušovic.
Proto touto cestou těm, kdo přispěli ke zdárnému průběhu zájezdu
a pouti, děkujeme.
Děkujeme p. Daňkovi za svolení
přihlásit se na zájezd u p. Krestové
a jejich spolupracovnic v prodejně
průmyslového zboží nákupního centra
DAFOS. br. Jurčíkovi a ses. Vlachynské
za zajištění dopravy a vyřízení povolení k výjezdu autobusu na Sv. Hostýn,
br. Fišnarovi za výkon vlajkonoše.
Děkujeme ostatním účastníkům
zájezdu – starším, mladším, dětem
a uniformovaným, že si našli čas
a pouti se zúčastnili.
za výbor SDH Slušovice
starosta SDH Milan Novák
•4•

Z historie Základní umělecké školy ve Zlíně
Dne 28. 3. 1933 byla ve Zlíně zřízena hudební škola, kde se vyučovalo
hře na klavír, housle a zpěv. Dnes patří ZUŠ k největším v ČR. Ve Zlíně a pobočkách ve Slušovicích, Štípě a Vizovicích se učí 1200 žáků. Od r. 1961 je
škola složená ze 4 oborů – hudebního, tanečního, výtvarného a literárně dramatického. V roce 1982 byla zřízena pobočka ve Slušovicích, kde bylo zahájeno vyučování hry na klavír, kytaru, akordeon a housle. Vystřídalo se tady několik pedagogů, kteří se snažili vštípit žákům lásku k hudbě a umění.
Do letošního roku navštěvovalo výuku kolem 620 žáků.
V současné době působí na pobočce ve Slušovicích 5 učitelů.
Jarmila Šustková - klavír, kytara, akordeon - od r. 1982
Hana Rafajová - klavír, hudební nauka - od r. 1997
Pavla Martinů - klavír (žačka p. Šustkové), studentka 4.r. kroměřížské konzervatoře - od r. 2004
Olga Želinská - klavír, hudební nauka - od r. 1995
Dan Rafaj - klávesy, flétny, lesní roh - od r. 1994
Od příštího školního roku bude opět zahájena výuka hry na housle.
Prezentace práce žáků na pobočce ve Slušovicích:
- 2 vánoční koncerty v městském kulturním středisku
- 1 adventní koncert v kostele
- 4 závěrečné koncerty
- 2 besedy pro MŠ
- vítání občánků
- beseda pro důchodce
- spolupráce s divadelním kroužkem p. Čalové
- závěrečný koncert pro učitele a žáky ZŠ
Pevně věřím, že spolupráce s vedením ZŠ a panem ředitelem J. Elšíkem bude nadále velmi dobrá a těšíme se na další adepty hudebního umění.
Pozvánka na akce v květnu a červnu
28. 5. 2005
14:00
měst. kul. stř. – absolventský koncert
18. 6. 2005
14:00 a 16:00
měst. kul. stř. – závěr. koncerty
19. 6. 2005
14:00 a 16:00
měst. kul. stř. – závěr. koncerty
Závěrem bych chtěla poděkovat p. faráři Pekárkovi za možnost uspořádat
adventní koncert v kostele.
Za pobočku ZUŠ Slušovice, Jarmila Šustková

POZVÁNKA
SDH SLUŠOVICE A VÝBOR OKRSKU
pořádá

I. kolo postupové hasičské soutěže
v požárním sportu
Soutěž proběhne v areálu dostihové dráhy ve Slušovicích
v sobotu 11. června 2005 od 13:00 hodin.
Soutěže se zúčastní družstva mužů, žen a žáků SDH okrsku
v disciplínách : - požární útok, - štafeta
Záštitu nad soutěží převzal starosta města Slušovice Ing. František Pavelka.
Zveme všechny občany a příznivce hasičského sportu, přijďte povzbudit
soutěžící družstva a ochutnat uzeninu z udírny.
Těšit se na Vás budou za organizátory
SDH Slušovice
za výbor okrsku
starosta Milan Novák
starosta Jiří Fišnar
•5•

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
A NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY
Městská knihovna ve Slušovicích
bude o letních prázdninách otevřena vždy 14 dní v každém měsíci
- v červenci 18. 7.-31. 7. a v srpnu
15. 8.-31. 8. 2005
Od 1. září je otevřeno jako obvykle. Prosím, přijďte si v dostatečném
předstihu vypůjčit knihy na dovolenou.
Jana Kapustová

Úspěchy žáků ZŠ Slušovice
v zeměpisných soutěžích
Školní kolo Zeměpisné olympiády
proběhlo na přelomu měsíce ledna
a února. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Celkem se školního kola zúčastnilo 78 žáků. Postupujícími do
okresního kola jednotlivých kategorií se stali:
Kategorie A - Daniela Vaňková, 6.A
Kategorie B - David Dlabaja, 7.B
Kategorie C - Josef Hamšík, 9.B
Vítězové reprezentovali školu
v okresním kole dne 21. 3. 2005 na
17. ZŠ Zlín. V konkurenci asi 30 škol
bylo umístění následující:
Daniela Vaňková 2. místo
David Dlabaja
8. místo
Josef Hamš
7. místo
Do krajského kola postoupila Daniela Vaňková. Toto proběhlo 13.
dubna 2005 v Uherském Hradišti
a Daniela získala krásné 4. místo.
Všem žákům jsme poděkovali
za vzornou reprezentaci.
Další soutěží, které se účastní žáci
naší školy, je EUROREBUS.
Letos probíhá 10. ročník. Do korespondenčního kola se zapojilo
108 žáků druhého stupně. Do krajského kola postoupilo celkem 9 tříd,
soutěže se zúčastnilo 8 tříd. Jednotlivé třídy (6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 8.C,
9.A, 9.B, 9.C) reprezentovala tříčlenná družstva, která soutěž absolvovala 8. dubna 2005.
Žáci 6. ročníku se zapojili také do
doprovodné hry na internetových
stránkách. Nejúspěšnější z těchto
tříd byla 9.A, kterou reprezentovali:
Kristýna Jurečková, Michaela Nováková, Marek Novák
Toto družstvo postoupilo do celostátního kola do Prahy, které se bude
konat v červnu.
učitelé zeměpisu

KLUB DŮCHODCŮ
VE SLUŠOVICÍCH
V tomto klubu se každý druhý čtvrtek v měsíci scházejí občané Slušovic,
které už netrápí každodenní pracovní
rytmus, ale kteří si najdou chvilku pro
setkání a popovídání si s vrstevníkyzkrátka, je to taková ustálená „dobrá
parta“ těch dříve narozených, kteří už
mají čas a hlavně chuť dozvědět se něco zajímavého.
Posuďte sami. Letos jsme měli zajímavou besedu s paní MUDr. Tkadlecovou na zdravotní téma. Ujasnili
jsme si rozdíl mezi chřipkou a virozou, dozvěděli se, jak posilovat imunitu a jak se zachovat, když nás taková
nemoc ve vyšším věku potká. Vzhledem k odbornosti paní doktorky – což
je hygiena – jsme se dozvěděli i další
zajímavosti z našeho regionu a beseda
se protáhla díky mnoha dotazům.
Dalším naším hostem byla paní
Kojanová, která působila v našem
městě několik let jako pedikérka.
Málokdo ví, že se zabývá literaturou
a vydala již několik básnických sbírek.
Angažuje se v Klubu přátel hudby
a poezie ve Zlíně. Nejen o tom, ale
o životě vůbec si s námi povídala při
besedě v březnu.
Pravidelným a oblíbeným hostem
našich setkání je cestovatelka paní
Maisnerová ze Zlína. Besedovali jsme
s ní už vícekrát a díky jejímu velmi
poutavému vyprávění také procestovali Asii, Afriku, Austrálii a Jižní Ameriku. Letos nám povídala o řeckých ostrovech, přivezla spoustu fotografií
a suvenýrů. Ona je totiž opravdová cestovatelka, která nechodí po zametených chodníčcích pro turisty, ale šplhá
po horách a cestuje napříč pouští.
Z jejího vyprávění se dozvíte věci, které nenajdete ani v časopisech, ani
v reklamních informacích cestovních
kanceláří. Jsou totiž o skutečném životě v cizích zemích.
A co ještě chystáme v tomto roce?
V srpnu pojedeme na zájezd, tentokrát
do Jeseníků. Doufáme, že při pěkném
počasí bude tak vydařený jako loňský
zájezd na Slovensko, který účastníci
označili za pohodový. Podzimní besedu máme přislíbenou od pana MUDr.
Tkadlece, který nám poví o zákonech
zdravotní péče pro lidi v důchodovém
věku. A to je důležité vědět.
Chceme poděkovat všem, kteří přijímají pozvání na naše besedy, a Městskému úřadu za podporu naší činnosti.
Za Klub důchodců

Alena Chrastinová

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Ve školním roce 2004-2005 opustí ZŠ Slušovice 72 žáků devátých tříd.
Na rozdíl od dřívějších ročníku si mohli podat přihlášku pouze na jednu
školu. V následujícím přehledu uvádíme, o které školy a SOU se zajímali
a jak obstáli v prvním kole přijímacího řízení.
Název ‰koly

zájem/pﬁijati

Název ‰koly

zájem/pﬁijati

Gymnázium Zlín, Lesní ãtvrÈ

1/1

SP· stavební Vala‰ské Meziﬁíãí

1/0

Gymnázium Zlín, TGM

1/1

Soukromá stﬁední hotelová ‰kola Zlín

2/2

Arcibiskupské gymnázium KromûﬁíÏ

1/1

Soukr. stﬁed. ‰kola pedagog. a soc. Zlín 6/6

Obchodní akademie T. Bati Zlín

4/3

Stﬁ. odborná ‰kola a SOU Luhaãovice

Stﬁední zdravotnická ‰kola Zlín

1/1

Integrovaná stﬁ. ‰kola technická Zlín

SP· T. Bati, Zlín

6/6

SP· nábytkáﬁská, SOU a U Bystﬁ. p.H.

3/3

SP· koÏaﬁská, Zlín

1/1

SO·, SOU a Uãili‰tû Zlín

5/5

SP· Otrokovice

1/1

SO·, SOU a Uãili‰tû Otrokovice

5/5

Stﬁední policejní ‰kola MV Hole‰ov

1/1

SOU obchodu a gastronomie Zlín

8/7

Stﬁední odborná ‰kola a SOU KromûﬁíÏ

1/1

SOU a OU Vsetín

3/3

Stﬁední odborná ‰kola Uhersk˘ Brod

1/1

SO· odûvní, SOU a Uãili‰tû StráÏnice

1/1

Tauferova SO· veterinární KromûﬁíÏ

1/0

SOU stavební Vala‰ské Meziﬁíãí

1/1

1/1
15/12

CELKOVÁ ÚSPù·NOST 72/65 = 90 %
Do druhého kola přijímacího řízení půjde sedm žáků. Protože si smí nyní
podat libovolný počet přihlášek, věříme, že najdou školu či učiliště, kde budou pokračovat ve svém vzdělání.
Františka Kovaříková, výchovný poradce

Jarní procházka s medvědem
Kdo by neznal pohádku o chytré Marušce, mlsném medvědovi, nešťastné
babičce a dědečkovi? Tyto pohádkové postavičky a s nimi spousta úkolů
a dobrot čekaly na všechny zúčastněné na tradiční jarní vycházce dne 23. 4.
2005. Akci každoročně pořádá ASPV Slušovice pro děti i dospělé. Kdo přišel,
určitě nelitoval. Na cestě nás prováze1o nádherné slunečné počasí a huňatý
medvěd měl pro děti připraveno několik úkolů, za jejichž splnění čekala každého sladká odměna. Na konci putování se Maruška opět šťastně setkala s babičkou a dědečkem a na děti čekaly nejen koláče, ale také táborák a opékání
špekáčků. Děti i dospělí si na konci odnášeli domů dobrou náladu a pocit
z příjemně stráveného sobotního dopoledne. Jarní práce na zahrádkách nám
přece neutečou a procházka s našimi dětmi při jarním sluníčku byla pro každého z nás po dlouhé zimě zaručeně vítanou změnou.
Ivana Hynčicová
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Tradiční slet čarodějnic bývá 30.
dubna. Ve Slušovicích propukl „Pohádkový rej“ již v pátek odpoledne. Ke
kostelu začaly proudit stovky masek
malých i velkých dětí. Další průvod
masek šel také od MŠ Sluníčko. Děti
dorazily v doprovodu učitelek a paní
ředitelky Jany Tománkové, příslušnic
indiánského kmene Apačů, na hřiště
k panelákům. Všem přítomným ukázaly indiánský tanec, který se všem velice líbil. Do tance se zapojili i rodiče.
Své umění předvedly také slušovské
mažoretky Genesis pod vedením
Lenky Krajčové, orientální tanečnice
Layly Abdel svůdně vrtěly svým tělem,
flétnový soubor Vrabčáci v čele s Markétou Kunstovou předvedl souhru několika fléten a kytary, děti z ASPV
Slušovice a taneční skupina Kontrast
dance ukázala svá pódiová vystoupení,
zpěvačky z HŠ Yamaha – SO mazis ze Zlína Ivo Freuda
zpívaly jak superstar, děti ze ZŠ Neubuz předvedly své
dramatické umění a zazpívala nám i Marcela Čaňová, žákyně slušovické školy.
Někteří zpívali, tancovali, jiní hráli na flétnu a přednášeli. Tančení střídaly soutěže. Velkým překvapením byla
cena za soutěž pro velké kluky, a to jízda v závodní fábii
Antonína Nováka. Děti si mohly koupit nafukovací balónky, osvěžit se čajem a koupit si sladkost v malém bufetu.
Nechyběla ani sladká odměna pro účinkující, kterou
zajistil pan Maule s firmou FAMILY FROST. Další sladké
odměny zajistila organizace ASPV Slušovice. Pan Tomšů

Pohádkový rej

z Neubuze zapůjčil přívěs kamionu, ozvučení zajistil pan
Petr Vítek. Všem patří za tuto pomoc velké poděkování.
Akce se vydařila, počasí nám přálo. Všem účinkujícím
děkujeme za účast a zpestření odpolední akce. Smyslem
této akce je ukázat veřejnosti veškerou činnost a aktivitu
zdejších organizací a také kroužků. A že bylo co ukázat,
to diváci mohou posoudit sami. Program trval dvě hodiny.
Těšíme se na další příležitost a spolupráci na akcích pro
veřejnost v našem městě. Ještě jednou děkuji všem pořádajícím složkám, to je cvičitelům ASPV, MŠ Sluníčko a HŠ
YAMAHA.
Lydie Staroveská

TV-studio Z· Slu‰ovice – jiÏ rok vysílá
Koncem dubna roku 2004 přišel ředitel školy pan Jindřich Elšík s nápadem, aby naše školní činnost byla prezentována v kabelové televizi nejen ve
Slušovicích, ale i ve Všemině, Neubuzi, Březové a Veselé. Tuto myšlenku
podpořilo i vedení školy. Realizace tohoto projektu se ujal pan učitel Vladimír Bělín, jehož úkolem bylo nejdříve
zajistit nezbytné technické vybavení
pro natáčení a zpracování vlastního
televizního programu.
Během krátké doby byl zakoupen
a instalován nezbytný nový hardware
a software. Výroba televizního programu není zrovna jednoduchá záležitost. Nejprve se musí zpracovat natočená videonahrávka. Ta se přestříhá,
ozvučí komentářem a doplní hudbou,
obrázky, titulky a přechody. Všechny
kroky se provádějí v programu Pinnacle Studio 9. Celý film se musí vyladit a exportovat do formátu souboru
AVI či přímo na disk DVD.
Na vytvoření televizních programů
se podílí celá řada vyučujících školy
a vychovatelek školní družiny. Komen-

táře namlouvají žáci naší školy. Ve
školním roce 2004-2005 Kateřina
Daňková a Veronika Ondrová a v současné době Veronika Ondrová, Erika
Krajíčková a David Gajdůšek. S instalací nového zařízení, mnohdy velmi
složitého, nám velmi pomohli ing. Milan Sedláček, pan Stanislav Vala a Petr
Hošek, náš bývalý a nadaný žák.
Vysílání vlastních programů začalo
od května minulého roku a televizní
diváci mohou sledovat nejrůznější akce a vystoupení ve škole i na veřejnosti. Televizní relace jsou uváděny v kabelové televizi na infokanálu, většinou
po vysílání televize NET (700-715, 11001115, 1500-1515, 1900-1915 a 2300-2315).
Na mnohé programy jsou na kabelové televizi připraveny ve spolupráci
s panem ing. Milanem Sedláčkem
i upoutávky, aby diváci byli informováni o obsahu nové televizní relace ze
základní školy.
Po roce televizního vysílání můžeme konstatovat, že prezentace v kabelových televizích přispěla k lepší informovanosti o životě a činnosti Základní
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školy Slušovice, o čemž svědčí počet
22 televizních programů o celkové
délce skoro pěti hodin vysílání

Přehled TV programů v roce 2005
Divadelní představení „Vánoční země“ • Školní události 2005/1 (školní
stravování - čipové karty, sbírka na pomoc dětem postiženým zemětřesením
v jihovýchodní Asii, zápis do 1. třídy)
• Školní události 2005/2 (Masopust,
masopustní karneval ŠD, diskotéka) •
Školní události 2005/3 (volba povolání, předvalentýnské odpoledne) •
Školní události 2005/4 (Zlatý slavíček,
recitační soutěž) • Velikonoce • Motýl lišaj smrtihlav • Loutkové divadlo
„KAŠPÁREK DOKTOREM“
Případné připomínky a další náměty
můžete zasílat na adresu:
tv.studio.zs.slusovice@seznam.cz
Františka Kovaříková
a Vladimír Bělín

Kreativní kurzy

Zkušenost
Před mnoha lety jsem prožila zkušenost, která mne naučila vžít se do
bolesti druhých a být vděčná za
přestálou zkoušku.
V domě nám hořela půda a schodiště. Do příjezdu hasičů se mi hlavou honily myšlenky: „Co zbude?
Která zeď zůstane? Ještě že mám ve
sklepě prádlo, abych měla dětem co
obléct.....“
Tenkrát jsem dostala lekci lásky
od sousedů i ostatních ochotných lidí. Pomáhali nám až do konečného
úklidu po řemeslnících.
V měsíci máji jsme vzpomínali 60.
výročí ukončení 2. světové války. Je
na místě se radovat. Válka, to nesmyslné vraždění lidí a ničení všeho, bohužel stále postihuje různé
země. Jak je asi běžencům bez přístřeší? Má jim kdo pomoct? Je mi
líto dětí, které maminky v noci budí
a musí s nimi utíkat do bezpečí.
Jistě pláčou vylekané, prochladlé
a hladové.
My jsme od této hrůzy uchráněni.
Ale potřební jsou mezi námi stále.
Nebojme se být pozorní a štědří.
Tím člověk neztrácí, naopak. Dobra
nebude nikdy dost.
LS
Uzávěrka příštího čísla
je 15. června 2005.
Upozorňujeme Vás, že v době letních prázdnin bude vydáno pouze
jedno číslo Slušovických novin
a to počátkem měsíce července.

V minulých Slušovických novinách jsme vás informovaly o připravovaných
kreativních kurzech s paní Janou Hlaváčkovou. Pojďte s námi nahlédnout, jak to
vypadalo na „premiérovém“ kurzu – malování na hedvábí – dne 12. 5. 2005
Aktivně se kurzu účastnilo osm dospělých (nepočítaje v to nás dvě Jany)
a dvě děti. Věkové rozpětí bylo velké,
ale všichni měli společné jedno – nikomu nechyběla chuť něco dělat a radost
z vytvořených věcí a z toho, že se něco hezkého naučili. Mimo to s námi
kratší či delší chvíli pobyli asi tři rodinní příslušníci, mezi nimi tříměsíční holčička, kterou opatroval hodný tatínek.
Paní Jana Hlaváčková se všem věnovala a pomáhala radou i činem.
Také jsme se dozvěděly mnohé zajímavé věci o malování na hedvábí.
Vytvořila se velice příjemná tvořivá
atmosféra. Všechny účastnice se zabraly do malování a ani jsme se nenadály
a bylo osm hodin večer. Pomalu jsme
se rozcházely do svých domovů, většinou s tím, že se na dalších kurzech určitě uvidíme zase. Svědčí o tom i fakt,
že kurz vitrážového malování, který se
bude konat ve středu 8. 6., je už zpola
zaplněný. Takže pokud si jej nechcete
nechat ujít, neváhejte a rezervujte si
místo co nejdříve.
A dobrá zpráva pro tvořivé maminky,
babičky, slečny a holčičky, ale také pro
kluky, které by některá výtvarná technika zaujala - mimo prázdniny se každý
měsíc bude konat alespoň jeden kurz.
Máte se na co těšit….
A my se těšíme na vás.
S přáním krásných letních dnů
Jana Kapustová za AgenturuVictoria
a Jana Hlaváčková za Atelier Radost

Zprávičku z kurzu dne 19.5. – decoupage – přineseme až v příštím čísle
Slušovických novin, jelikož se koná až
po redakční uzávěrce.
A na závěr pozvánka na další z plánovaných kurzů
•••
Agentura Victoria a Atelier Radost
Srdečně zvou všechny tvořivé lidičky
na Kurz vitrážového malování
8. 6. - VITRÁŽOVÉ MALOVÁNÍ
Jednoduchá metoda malování na vitrážová sklíčka. Vyrobíte si dekoraci k
zavěšení, dozvíte se o nových poznatcích v malování na sklo, budete mít
dostatek předloh a šablon na malování.
S sebou si můžete vzít navíc lahvičku nebo předmět ze skla k pomalování.
Odborné vedení:
Jana Hlaváčková – Atelier Radost
Místo konání:
hasičská zbrojnice, Slušovice
Začátek kurzu v 17 hodin
Cena kurzu:
280 Kč za dospělého a 170 Kč za dítě. Materiál v ceně.
Kapacita kurzu je omezena, nutná
rezervace - 603-141 723 nebo Městská
knihovna ve Slušovicích 577 981 627.
•••

A několik fotografií z kurzu…
(Tyhle krásné obrázky vytvořily
účastnice kurzu)

Soutěž v anglickém jazyce „MINI FIRST CERTIFICATE“
Ve čtvrtek 5. 5. a v pátek 6. 5. 2005 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže v anglickém jazyce „MINI
FIRST CERTIFICATE“, která se konala na 4. ZŠ Komenského 1
ve Zlíně. Soutěžili zde zástupci většiny zlínských škol i ZŠ ze
širokého okolí. Konkurence byla tedy opravdu silná. Každá
škola se snažila poslat ty nejlepší angličtináře, které má.
Samotná soutěž probíhala 120 minut. Všichni museli ukázat
zvládnutí cizího jazyka v následujících dovednostech:
1. Poslech anglického textu a jeho pochopení
2. Čtení anglického textu a jeho pochopení
3. Gramatický test z učiva probíraného na základní škole
Za naši školu soutěžili tito žáci: Nikol Krajčová (6. C), Jan
Polaštík (6.A), Marie Skybová (7.B), Tereza Matůšů (7.B),
Vendula Čočková (7.A), Nikola Dlabajová (7.A), Marek
Novák (9.A), Jakub Hladík (7.C)

Naši reprezentanti se rozhodně neztratili. Všichni splnili
kritéria, a získali tak osvědčení o absolvování této zkoušky
(rozhodovalo procento získaných bodů). V každé skupině
soutěžilo okolo 40 žáků. Největšího úspěchu dosáhla Nikol
Krajčová, která obsadila ve své kategorii krásné 7. místo.
Velmi pěkně se umístila i Marie Skybová, která získala 8. místo mezi sedmáky. Další umístění našich žáků byla následující: Marek Novák – 13. místo, Vendula Čočková – 15. místo,
Nikola Dlabajová – 16. místo, Tereza Matůšů – 19. místo, Jan
Polaštík a Jakub Hladík – 23. místo. Všichni pak získali osvědčení a potvrdili, že angličtina má v naší škole zelenou a
vědomosti žáků jsou na velmi dobré úrovni.
Děkuji všem za vzornou reprezentaci a přeji hodně úspěchů při dalším studiu angličtiny.
Marek Dlabaja

•8•

Jsem ještě maličký,
srdce však velké mám…
Naše máma – to je máma! Máma, máma, maminka.
Ta se nám tak právě hodí pro našeho tatínka.
A náš táta – to je táta! Hodného mám tatínka.
Dobře, že ho v světě našla právě naše maminka.
Nejen tyto, ale i spousta dalších
půvabných veršů zněla v kouzelném
podání našich nejmenších v mateřské škole Sluníčko v prvním květnovém týdnu. Nejdříve se pilně zkoušelo a pilovalo, pak poslední generálka
a jako vyvrcholení všech příprav milé a přitom sebevědomé vystoupení
před maminkami a ostatními hosty,
kteří přišli na jarní besídky připravené dětmi a jejich učitelkami k svátku
všech maminek.
Doufám, že nejen já, ale i všichni
hosté strávili v tyto dny ve školce příjemné chvíle a prožili si malé zastavení v každodenním shonu a s láskou a pocitem štěstí si vychutnali hrdé výkony svých dětí. Bylo zajímavé
sledovat, jak jsou děti na své vystoupení pyšné, jak chtějí co nejlépe
předvést maminkám svou šikovnost.

A nutno dodat,
že se jim to skutečně podařilo.
Zvláště vystoupení předškolních dětí, které bylo téměř bez chybičky, prezentovalo sebedůvěru a sebevědomí malých
osobností pramenící z pocitu – podívej, mámo, co všechno už umím.
A za rok budou takoví i ti menší, jejichž vystoupení ještě poznamenává
nejistota a nedokonalost – o to však
je vždycky milejší a dojímavější.
A snad nejzajímavějším momentem
a veselým zpestřením je pak vždycky
každá bezprostřední reakce dětí na
nenadálou situaci, či řešení sporu při
vzájemném nedorozumění.
A tak školkou zněly básničky, písničky, hudební doprovod, pohybových vystoupení a drobné dramatizace pohádek.
A řekněte – kterou mámu by nepotěšilo takové
vyznání:
Mámo, už jsem
zase starší, už tě
brzy doženu.
Až vyrostu jako
táta, vezmu si tě
za ženu.

Soutěž v recitaci

Spolu se závěrečným přáním pak
děti předaly maminkám vlastnoručně vyrobené dárečky, kytičky, přáníčka a k tomu dárek největší – sladkou
pusu za všechnu lásku, péči a starostlivost, za kterou především maminkám patří velké poděkování.
Záměrně říkám především, protože
jistě všichni cítíme, že se sluší poděkovat v tento den i tatínkům, babičkám, dědečkům, učitelkám a všem
ostatním, kteří se o děti starají.
A mně dovolte v závěru také jedno přání. Tentokrát ne maminkám,
ale dětem. Přeji jim, aby každé mohlo použít s radostí, bezstarostně
a pravdivě verše z úvodu mého povídání. Aby platily ve všech rodinách,
kde děti vyrůstají, kde se tvoří základ
jejich osobnosti a které jsou jedním
ze základních předpokladů jejich
šťastného dětství. Aby soulad, radost
a pohoda v rodině vytvářely v dětech
pocit jistoty, bezpečí a silného zázemí. A aby v každé rodině mohl bez
obav z následků při jeho nesplnění
zaznít následující slib:
Maminko, nevím, co ti přát, jsem totiž
hrozně nerozhodný.
A tak ti přeji tisíckrát, abych byl aspoň
jednou hodný…
Jana Tománková

PRANOSTIKY NA ČERVEN

I. stupeň ZŠ ve Slušovicích žil v měsíci dubnu uměleckými soutěžemi. Po Slavíčkovi se 26. dubna uskutečnilo školní
kolo soutěže v recitaci. Této soutěži předcházela třídní kola,
ze kterých bylo vybráno 50 dětí do kola školního. Soutěž měla opět vysokou úroveň. Děti byly velmi dobře připraveny
a předvedly výborné výkony. Nejvíce se porotě líbili:
1. roč. Apolena Freundová, Marek Trávník, Anna Zemanová,
2. roč. Tereza Sachrová, Lucie Kolínková, Jakub Bělíček, 3.
roč. Marek Poslušný, Michal Sousedík, Jan Oškera 4. roč.
Dominika Nádaši, Nikola Stavjaňová, Renáta Miková, Pavla
Benetinová, 5. roč. Pavlína Hillerová, Martina Válková, Denisa Šarmírová, Monika Zavřelová, Anna Tomšů

Marie Matušů
•9•

(8) Když prší na Medarda, namokne každá brázda /Když na Medarda
prší, nebudou toho roku houby růst /Medardovy mrazy vinné révy nepokazí. (11) O svatém Barnabáši bouřky často straší/Prší-li na Barnabáše – úroda na vinicích. (12) Svatá Tonička má často uplakaná očička. (15) Svatý Vít dává trávě pít/Prší-li na svatého Víta, prší 31 dní
/Déšť o svatém Vítu škodí ječmenu i žitu. (21) Na svatého Aloise poseč louku, neboj se! (23) Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu. (24) Na svatého Jana otvírá se létu brána/Od svatého Jana Křtitele
běží slunce již k zimě a léto k horku/Svatý Jan otvírá zimě zase dveře/Prší-li na den svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy/Čím dřív před
svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před Vánocemi sněží. (25) Svatý
Ivan bývá plačtivý pán. (27) Jaké počasí na svatého Ladislava, takové
jest po sedm neděl. (29) Prší-li na den svatého Petra a Pavla, urodí se
hojně hub/Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno/Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý.

placená inzerce

P O D Ě KOVÁ N Í

KOMPLETNÍ A VELK¯ V¯BùR OBLEâENÍ
A VE·KER¯CH POT¤EB PRO KOJENCE

dětem Základní školy Slušovice
Stalo se tradicí, že při příležitosti
oslav Dne matek v Klubu důchodců ve
Slušovicích vystupují děti ze školní
družiny slušovické školy.
Ale jen ti, kdo byli přítomni, ví, kolik radosti a dojetí dovede způsobit
půlhodinové pásmo valašských písniček a říkanek v dnešní uspěchané době. Všechny maminky, babičky i prababičky z klubu důchodců se na toto
vystoupení velmi těšily. Poslechnout si
čisté dětské hlásky v solovém zpěvu,
upřímné recitování básniček s úsměvy
dětí a dokonalou češtinou je pro nás
opravdovým dárkem.
Nutno podotknout, že děti z 1. až 4.
třídy nacvičovaly toto vystoupení několik týdnů pod vedením paní vychovatelky Evy Ondrové v družině s vědomím, že je uvidí jednou jejich vlastní
maminky a podruhé „slušovické babičky“. Na jejich profesionálním výkonu má velkou zásluhu paní Ondrová,
která udržuje valašské tradice v ZŠ ve
Slušovicích a ve svém oddělení školní
družiny objevuje šikovné děti a rozvíjí jejich talent. Celé vystoupení doprovázela hrou na klávesy paní učitelka
Františka Kovaříková, o které dávno víme, že písničky a recitace k ní patří.
Závěrem to nejdůležitější – ti, kteří
se našeho setkání s dětmi zúčastnili
poprvé, byli překvapeni srdečnou atmosférou a neformálností. Prostě nejstarší a nejmladší občané našeho města se docela skamarádili. Po vystoupení nám děti také pověděly něco o sobě
a o svých zájmech. Překvapilo nás, že
tolik žáků slušovické školy má zájem
o zpívání, tanec, loutkové a hrané divadlo a máme z toho radost.
My, z Klubu důchodců ve Slušovicích, se už totiž těšíme na předvánoční dobu – to k nám děti přijdou zase.
členky Klubu důchodců ve Slušovicích

Vyﬁídíme rychlou pÛjãku
bez ruãitele

Baby Slu‰ovice
Hﬁbitovní 486, tel. 577 981 978, 776 298 297
Celé kojenecké v˘baviãky, koãárky, post˘lky, autosedaãky,
hraãky, v˘bûr z více neÏ 2000 poloÏek zboÏí.
Nabízíme:
• v˘hodné ceny – kvalitní zboÏí vût‰inou ãeské v˘roby
• rádi Vám pomÛÏeme a poradíme pﬁi v˘bûru zboÏí
• trvalé slevy, sezónní v˘prodeje
• zákaznické karty = v˘hody pro stálé zákazníky
• mÛÏete si sjednat schÛzku i mimo prodejní dobu
i v sobotu a nedûli) – budeme se vûnovat pouze Vám
• zboÏí, které bûÏnû neprodáváme, Vám mÛÏeme objednat
• parkování pﬁímo pﬁed prodejnou
OTEV¤ENO Po-Pá 9-12, 14-17 • So 9-11

Pro Va‰e dítû od nás jen to nejlep‰í!
Výběr kulturních akcí
ve Zlíně v měsíci červnu

Marie Škabrahová
Jindřiška Garguláková
Lidmila Dujková

• Úterý 7. června v 19.00 hod. Academia centrum UTB Zlín

Sňatky

...VSTUPTE!
Skvělá komedie o nikdy nekončících
patáliích dvou klaunů na penzi.
hrají: Petr Nárožný, Ladislav
Mrkvička, Jan Čenský a Libuše
Švormová
cena: 270,- Kč
• Velké kino, 29. 5. – 3. 6. 2005

ZLÍN 2005
45. mezinárodní festival filmů pro
děti a mládež

70 let
70 let
75 let

Srdečně blahopřejeme jubilantům

Jaroslav Křížka a Radka Holeňáková
Ladislav Černostík a Michaela Žáčková
Zdeněk Tříska a Markéta Nábělková
Barbora Jüngerová a Martin Tomšů
Úmrtí

Zdeněk Gerych
Josef Krupík
Marie Patáková
Josef Matúš
Ladislav Holík
matrikářka

PODĚKOVÁNÍ

do 100 000,- Kã
jen za 1 100,- Kã mûsíãnû.
Kont. tel.

• Stadion Luďka Čajky, Zlín
23. 6. 19 hodin

placená inzerce

červen 2005

Agentura September, Zarámí 4422,
Zlín, Informace a rezervace na tel.
577 042 214, www.september.cz

Agentura Velryba
Zarámí 4432, Zlín
Tel. 577 218 849

603 859 046.

Spoleãenská kronika

TEAM - koncert slovenské skupiny
cena: 350 Kč

Děkujeme všem, kteří se přišli
rozloučit s naší dcerou
Jarmilou Pekařovou.
Upřímné díky za všechny projevy účasti.
Rodiče a sestra s rodinou
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