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nejmenších. Tady si maminky - dobrovolnice mohly zkusit, co všechno takový
chlap unese, utáhne a zvládne, např.
rozštípnutí špalku sekerou na hlavě, točení, přetrhnutí telefonního seznamu
atd. To se prostě musí vidět a kdo neviděl, tak příště...
V hasičské zbrojnici bylo postaráno
o občerstvení, zmrzlinu zajišťovala firma
pí Křenkové, k poslechu i k tanci hrá-

KÁCENÍ MÁJE VE SLUŠOVICÍCH
Díky Kulturní a sportovní komisi
Slušovice, aktivitě členů hasičského
sboru a díky sportovcům ASPV ze
Slušovic jsme měli v neděli 31. května 2009 možnost navštívit už tradiční kácení máje.
I když souběžně probíhal Dětský den
v areálu dostihové dráhy a počasí od
rána hrozilo lijákem, účast rodičů a dětí
byla velká. A to je dobře, protože program byl opravdu bohatý a mohli se jej
aktivně zúčastnit všichni!
Po úvodním vystoupení mažoretek
skupiny Genesis a dětí ZŠ Neubuz, které
společně zahrály na flétny a zazpívaly
a také vystoupení taneční skupiny Kontrast Dance došlo k hlavnímu bodu dne
- kácení májky. Hlídky dobrovolníků mužů a chlapců - ji střežily celý měsíc
a za to jim moc děkujeme. Díky nim
jsme ji mohli každé ráno vidět majestátně se tyčící uprostřed Slušovic. Zručnost
při kácení májky a při další soutěži s pilou předvedl i pan starosta Pavelka,
a tak si zajistil 1. místo v rychlosti přeříznutí májky. Následovaly další soutěže
pro chlapy v hodu špalkem, v pití piva.
Maminky a děti si taky přišly na své při

skákání v pytlích. Celá akce proběhla
rychle a bezpečně.
Potěšením pro oko byl příspěvek
country kroužku - taneční vystoupení
"Jožin z bažin" dětí ze ZŠ Neubuz. Velkou atrakcí bylo vystoupení Železného
Zekona z Bystřice pod Hostýnem. Jeho
kaskadérské kousky sledovaly vyjevené
oči všech přítomných, hlavně těch

la super kapela Showband. Při loučení
s kácením máje byla úsměvnou tečkou
písnička z minulosti "Už koníček pádí"
produkovaná amplionem nového hasičského auta. A my jsme pádili v dobré
náladě domů. Myslím, že se to odpoledne líbilo všem a těšíme se na to příští
"kácení". Děkujeme všem, kdo přispěli
k úspěchu této akce.
Alice Matůšů

Ze zasedání zastupitelstva města
Druhé zasedání Zastupitelstva města
Slušovice se uskutečnilo v pondělí 15.
června, tentokrát v prostorách jídelny
Základní školy Slušovice. Důvodem setkání zastupitelů ve školních prostorách
byla nově zrekonstruovaná školní kuchyně, jejíž prohlídky se v závěru zasedání
členové zastupitelstva zúčastnili.
V úvodu zasedání starosta přivítal zástupce Policie ČR, obvodní oddělení
Vizovice. Členové zastupitelstva byli seznámeni se změnami v činnosti policie a
s trestnou činností na území města
Slušovice. Policie se chce svou činností
více přiblížit obyvatelstvu měst a obcí a
také chce získat větší důvěru a možnou
spolupráci s občany města. Proto jsou
určení konkrétní policisté, kteří budou
mít dohled nad přidělenými městy a
obcemi. Dohlížením nad městem
Slušovice byla pověřena prap. Jana
Gabrišová a pprap. Martin Dulík.
• ZaMě schválilo navržené rozpočtové
změny na rok 2009.
• ZaMě schválilo zadání zpracování projektu zřízení fotovoltaické elektrárny
a podání žádosti o dotaci na SFŽP – na
západní a jižní tribuně fotbalového stadionu a na střechách městského úřadu a
mateřské školy Sluníčko. Provozovatelem
a předkladatelem projektu budou Služby
města Slušovice, příspěvková organizace. V případě udělení dotace město zafinancuje realizaci těchto elektráren.
• ZaMě schválilo podání žádosti o dotaci na instalaci solárních panelů na ohřev
teplé užitkové vody v Základní škole ve
Slušovicích.
• ZaMě projednalo možnost navýšení
koeficientu daně z nemovitosti od 1. 1.
2010. Návrh rady zvýšit koeficient 1 na
koeficient 2 byl většinou členů zastupitelstva zamítnut.
• ZaMě schválilo odprodej pozemků
část parcely p.č. 934/1, p.č. 934/2 ve
zjednodušené evidenci původ PK – nyní
část 1655/1 a část 1655/2 v DKM, dále
pozemek p.č. 1654 a část pozemku p.č
1653 vše v k.ú. Slušovice. Protože se
jedná o zemědělskou půdu byla částka
stanovena 30 Kč/m2.
• ZaMě schválilo odkoupení zemědělských pozemků ve zjednodušené evidenci p.č 852/2, p.č. 854/1 a p.č. 1000
v k.ú. Slušovice.
• ZaMě schválilo odprodej pozemku p.č.
66/4 o výměře 47 m2 a p.č. 1551/91 o
výměře 176 m2 za částku 400 Kč/m2.
• ZaMě schválilo prodej pozemku p.č.
142/16 o výměře 30 m2 a p.č. 29/1 o
výměře 14 m2 v k.ú. Slušovice za částku
50 Kč/m2.
• ZaMě schválilo odprodej pozemku p.č.

6/2 a p.č. 6/32 v k.ú. Slušovice za částku
100 Kč/m2.
• ZaMě schválilo odprodej p.č. 66/2 o
výměře 80 m2 za částku 300 Kč/m2.
• ZaMě schválilo záměr prodeje kabelové televize Slušovice.
• ZaMě schválilo bezúplatný převod
pozemku p.č. 711/13 (místní komunikace) od Pozemkového fondu ČR.
• ZaMě schválilo bezúplatný převod
pozemků p.č. 1224/1, p.č. 1219, p.č.
1218, p.č. 1190/20, p.č. 1190/19 a p.č.
1190/1 (místní komunikace, chodníky,
veřejná zeleň) od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
• ZaMě schválilo odkoupení cílové věže
v dostihovém areálu za částku 200 000
– 230 000 Kč bez DPH. Kupujícím budou Služby města Slušovice, příspěvková
organizace.
• ZaMě schválilo uzavření smlouvy mezi
městem Slušovice a E.ON Distribuce, a.s.
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na pozemky v ul. Dlouhá,
v nichž je uložen kabel NN. Věcné břemeno bude úplatné ve výši 80 000 Kč.
• ZaMě schválilo uzavření smlouvy mezi
městem Slušovice a městem Vizovice
o poskytování služeb spojených s operačním programem – Czech POINT“.
• ZaMě schválilo Dohodu o vzájemné
spolupráci při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku s Policií
ČR, obvodní oddělení Vizovice.
• ZaMě vzalo na vědomí informaci
o celostátní soutěži – druhý ročník soutěže Obec přátelská rodině. Do soutěže
se město Slušovice nebude zapojovat.
• ZaMě vzalo na vědomí vyjádření firmy
HOUSACAR k požadavkům občanů našeho města o zavedení, případně posunutí některého současného autobusového spoje, mezi 17 a 18 hodinu z důvodu
velké časové prodlevy mezi odjezdy autobusů. Dle informace firmy toto ale
není z provozních a hlavně ekonomických důvodů možné realizovat. Navíc
posunutí některého spoje, který pokračuje ze Slušovic do dalších obcí, by
mohlo vyvolat nespokojenost u dalších
cestujících ze sousedních obcí. Zastupitelstvo navrhuje řešit situaci se starosty celého mikroregionu a dále se obrátit
na koordinátora dopravy Krajského úřadu ve Zlíně.
• ZaMě vzalo na vědomí žádost sklenářství NONSTOP o pojmenování ulice okolo dostihové dráhy. K této žádosti prozatím nevydalo kladné vyjádření.
• Starosta podal přítomným informaci
o nově zpracované studii na opravu sokolovny, ze které byly vyjmuty prostory
pro sportovní aktivity. Nová studie je
věnována především vybudování knihov2

ny, zázemí pro správce objektu, sál
a nízkoprahové zařízení.
• ZaMě schválilo převod pozemků z k.ú.
Slušovice p.č. 1531/3, 1531/4, 1531/5,
1531/6, 1531/7, 1531/8, 1531/9,
1531/10, 1536/4, 1536/5, 1536/6,
1536/7, 1539/2, 1539/3, 1539/4,
1539/5, 1539/6, 1539/7, 1539/8,
1539/9, 1539/10, 1539/11 a 1539/12
do k.ú. Trnava za účelem posunutí hranice katastrálního území mezi obcí
Trnava a městem Slušovice. Jedná se
o část území, které bylo v minulosti součástí bývalého pozemkového katastru
obce Trnava.
• Starosta informoval přítomné o zvolení nového výboru FC Slušovice.
• Starosta informoval členy zastupitelstva o dokončení studie Revitalizace
dostihového areálu ve Slušovicích.
• ZaMě schválilo smlouvu mezi městem
Slušovice a fou EKO-UNIBAU, a.s. Praha,
o odstranění odpadů skládkováním.
• ZaMě schválilo smlouvu mezi městem
Slušovice a Moravskou skládkovou společností a.s. o dodání a ulož. odpadu.
• ZaMě schválilo smlouvu mezi městem
Slušovice a Marius Pedersen, a.s., o odvozu odpadů.
• ZaMě schválilo záměr odprodeje projektu „bytový dům s upravitelnými chráněnými byty – 9 b.j.“ s tím, že by nový
investor vybudoval na pozemku bytový
dům.
• ZaMě revokovalo usnesení č. 197/2009
ze dne 11. 3. 09, kterým zamítlo finanční příspěvek Zlínskému hnutí nezávislých
na realizaci sochy Tomáše Bati a schválilo na tuto akci příspěvek 5 000 Kč.
• ZaMě schválilo uspořádání koncertu
u příležitosti 30. výročí smrti slušovického rodáka Josefa Zavadila a pověřilo
místostarostku přípravou této akce.

Měsíční svoz plastů
Plasty připravené u domů v pytlích budou vyváženy ve II. pololetí
letošního roku opět v pondělí, a to
v termínech: 27. 7., 24. 8., 21. 9.,
19. 10., 16. 11. a 14. 12.

Dveře a okna plastová
bílá, hnědá a dekor dřeva.
Nové z neodebraných zakázek.
Ihned k odběru.
Výrazné slevy z původních cen.
Doprava zdarma.

www.e-dvereokna.cz
tel. 608 169 364

Klub důchodců ve Slušovicích oslavil 10. výročí založení
Před 10 lety, v květnu roku 1999,
byl ve Slušovicích založen klub důchodců. Vznikl z iniciativy p. učitelky
Aleny Chrastinové, členky zastupitelstva MěÚ Slušovice. V současné
době má klub 46 členů.
Od samého začátku pořádáme pro
své členy různé zájezdy, besedy, přednášky a exkurze. Před vánočními svátky
pravidelně navštěvujeme vánoční koncerty ve Zlíně. Po celých 10 let k nám do
klubu zveme úžasnou cestovatelku, paní
Masnerovou ze Zlína. Je to učitelka
v důchodu, která rok co rok vyráží do
světa „za hranice všedních dnů“ a ne
vždy po turisticky atraktivních místech.
Navíc má dar velmi poutavě a s nadšením o svých zážitcích vyprávět. Jejím
prostřednictvím jsme již „navštívili“ sever Afriky, Čínu, Nepál, Austrálii, Mexiko
a slavnou říši Mayů s jejich poklady, Peru
a starobylou říši Inků, Brazílii a Argentinu,
„putovali jsme“ Patagonií, kde jsme aspoň na fotografiích stanuli na konci
světa – na Hornově mysu. Také jsme s ní
procestovali celou Evropu. Pro takové
besedy využíváme i vlastních zdrojů. Náš
člen, pan V. Klíčník, nás seznámil se zajímavostmi svého pobytu v Mongolsku.
Každoročně o prázdninách vyrážíme
na celodenní zájezdy po naší krásné
Moravě – ZOO Lešná, Luhačovicko a Vizovice, Jeseníky, Opavsko, Moravský
Krumlov s Muchovou Slovanskou epopejí. Projeli jsme Dalešice a poobědvali
v pivovaru, kde se natáčel krásný film
Postřižiny (strýc Pepin a hezká paní sládková ovšem nebyli doma). Na lodi jsme
brázdili vody Brněnské přehrady a plavili
se po Baťově kanálu. Navštívili jsme

i klenoty jižní Moravy – Lednici a Valtice.
Nevynechali jsme ani pozoruhodný bučovický zámek. Nezklamala nás výstava
Flora Olomouc a další hrady a zámky.
Vyjeli jsme si i do ciziny – na Slovensko
– do krásné Rajecké doliny, Čiman a Žiliny.
Máme rádi různé besedy, přednášky
a kurzy. Často nás navštěvuje paní místostarostka B. Lisovská, která odpovídá
na dotazy ohledně dění ve Slušovicích.
Moc rádi vzpomínáme na besedy s panem MUDr. J. Tkadlecem, který nám
všem byl velmi blízký a znal jako lékař
všechny rodiny starousedlíků. Teď se těšíme na návštěvy paní MUDr. H. Tkadlecové, která nám radí, jak se chránit před
nemocemi a jak správně nakupovat
vhodné a zdravé potraviny vzhledem
k našemu věku. Milé bylo setkání s paní
A. Dvořákovou, která nám radila, jak
překovat v dobré pohodě dlouhý zimní
čas. Několikrát nás navštívila paní
Divilková z Vizovic s informacemi o léčivých bylinách a paní Kojanová, dlouholetá pedikérka ve Slušovicích, nás poučila o správné péči o naše nohy. Pan
Cimburek si pro nás připravil tři besedy
o správném stravování ve stáří, společně
jsme vybrali nejzdravější recepty našich
babiček, které vyšly dokonce knižně.
Aranžování věnečků a jiných ozdob ze
suchých plodů a rostlin nás naučila paní
J. Čalová ze Všeminy. Dokonce jsme se
pustili do výroby známého vizovického
pečiva – raději jsme ale přihlíželi, jak to
dovedla paní Žabková z Vizovic.
Každý rok oslavujeme Svátek matek
a těšíme se na vystoupení malých žáčků
ze slušovické školy, kteří pod vedením
paní E. Ondrové dovedou vykouzlit úžas-

Dětský den ve Slušovicích

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům dětského dne,
který se konal již třetím rokem na dostihové dráze ve Slušovicích.
I přesto, že nám počasí ze začátku příliš nepřálo, tak se Dětského dne
zúčastnilo přes 600 dětí, které si užily odpoledne plné soutěží, zábavy
a radosti.
Děkujeme. Sklenářství NONSTOP, s.r.o.
3

nou atmosféru a pohladit po duši.
Tohoto setkání se zúčastňují i naši členové – muži a několikrát nás překvapili
malým dárkem, třeba v podobě jarní
kytičky. Jsou to zkrátka správní pánové,
škoda, že jich máme v klubu málo.
Desetileté výročí jsme společně oslavili právě se Svátkem matek v naší oblíbené AB restauraci. A opět to byli naši
žáčci, kteří nás dojali svým vystoupením
s říkadly a lidovými písničkami. Zlatým
hřebem příjemného odpoledne byla
módní přehlídka. Vybrané oblečení přivezla paní L. Machalová ze svého obchůdku v Družstevní ulici. Předváděli je
naši členové - 5 manekýnek a 1 manekýn. Všem to velmi ve svěžím a moderním oblečení moc slušelo – úspěch to
byl veliký. Podobnou přehlídku jsme si
zkusili už i v loňském roce, kde největší
ohlas sklidila jako manekýnka jedna
z našich nejstarších členek, paní
Oškerová, kdy její džínový model přesně
vystihoval jejího mladého ducha bez
ohledu na její skutečný věk.
Na svých schůzkách si rádi jen tak
posedíme a popovídáme mezi sebou.
K tomu si dáme čaj, kávu či minerálku.
To nám po deset let připravovaly naše
šikovné členky, paní A. Srněnská a Z.
Chrastinová. Všichni jim za to děkujeme.
Pokud Vás zaujalo povídání o činnosti
našeho klubu, přijďte mezi nás. Scházíme
se každý druhý čtvrtek v měsíci ve 14
hodin v pěkném prostředí hasičské
zbrojnice. Děkujeme MěÚ ve Slušovicích
za finanční podporu naší činnosti, opravdu si toho vážíme.
Pro Slušovické noviny zpracovala
Stanislava Kapustová

Májku jsme uhlídali
Již třetí rok se ve Slušovicích na prostranství u pošty tyčila májka. Letos se
opravdu povedla – měřila 23 metry.
Dva předchozí roky jsme se setkali
s tradicí a májku jednoho dne našli
skácenou na zemi. Letos se proto domluvili členové hasičů, ASPV a Kulturní
a sportovní komise, že ji budou hlídat.
Rozdělily se služby a jistě jste si všimli,
že se poctivě každý večer po celý měsíc hlídalo.
Za tuto obětavou činnost patří poděkování Lukáši Gargulákovi, Martinu
Kovářovi, Kubovi Staňkovi, Petrovi
Staroveskému, Jiřímu Fišnarovi ml.
i st., Mirovi Horákovi a Kubovi Henzelýmu. Samozřejmě velký dík patří
i ostatním, kteří májku hlídali příležitostně: Karel Jarcovják, Honza Polách,
Pavel Grecman, Veronika Horáková,
Leoš Vaculík, Stanislav Škabraha.

Měsíc uplynul jako voda. Během něj
jsme zjistili, že se dá večer vydržet bez
televize a že na večerním táboráku je
cosi přitažlivého. Dokonce se u májky
vždy zastavilo i pár kolemjdoucích a
příjemně si popovídali. Někteří hlídači
si po měsíci umí dokonale připravit
špekáček či klobásu a možná jim bude
i chybět, až ten květen skončí.
Během každodenních hlídek jsme
zažili i pár veselých historek. Ti co se
této rozsáhlé akce účastnili, by jistě
mohli povídat. Také proto všichni hodnotili hlídání jako něco jedinečného.
Na slavnostní kácení máje byl připraven pestrý program. Za zorganizování děkujeme všem zúčastněným:
hasičům, členům ASPV, mažoretkám,
taneční skupině Kontrast Dance, ZŠ
Neubuz a Kulturní a sportovní komisi
Slušovice. Za finanční podporu pak
městu Slušovice, restauraci Přerovská
a paní Křenkové. Těšíme se zase za
rok!
Jana a Petr Staroveští
Více foto na:
http://aspv.rajce.idnes.cz/

Báječný víkend
Vážení čtenáři, právě jsem se vrátila z báječně prožitého víkendu v lokalitě
Jeleňovská . Ještěže nám soudruzi vybudovali takový objekt v krásné přírodě valašských hor. Hotel Jeleňovská je s pomocí dotací EU částečně zrekonstruován, takže
tam najdete vše, co potřebujete k relaxaci.
Vnitřní a venkovní bazén, saunu, masáže, rehabilitace a fitcentrum.
Ve Slušovicích a blízkém okolí je partička žen, které dbají o svou tělesnou schránku
sem tam nějakým cvičením. Naše cvičitelka paní Lýdie Staroveská (zvaná Iša) měla již
loni skvělý nápad, a to uskutečnit relaxační víkend právě v horském hotelu Jeleňovská.
Jelikož se nám všem loni víkend velmi líbil, netrpělivě jsme očekávaly, až uplyne rok
a budeme moci opět opustit naše drahé polovičky a děti za účelem víkendové relaxace.
V pátek 15.května jsme tedy vyrazily do valašských hor. Po příjezdu a ubytování
následoval skvělý program – cvičení na balonech, aerobic, aqua-aerobic, individuální
plavání, výuka salsy.
Pod vedením cvičitelek Lýdie Staroveské, Marušky Maulové, Veroniky Závadové,
Evičky Staroveské a paní Sylvie Silné.
Přijelo za námi i masérské duo – Pavel Zapletal a Jana Cachová, kteří se starali o to,
aby naše tělo vydrželo ten víkendový maraton. Abychom domů přijely i krásné, o to
se postrala kosmetička Staňka Řepová.
Každý si mohl sestavit svůj osobní plán aktivit, které bude absolvovat.
Jídelníček byl skvělý, netrpěly jsme hlady ani žízní.
Ještěže jsme měly vyrobena stejná trička s logem akce, které pro nás připravila
jedna nejmenovaná reklamní agentura (připravila firma REDA, a.s.), a tak jsme se
lehce poznaly v tom davu žen z jiných skupin. Bylo nás celkem 38 účastnic. Snažily
jsme se nezklamat naše cvičitelky a doufáme, že pro nás příští rok připraví další ročník. Tímto jim všem moc děkujeme.
Za slušovskou odnož Alena Vrchovská st.
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Žijí s námi - žiji s Vámi
V pondělí 18. května byl nádherný
den připomínající spíš léto. Teplo přímo
svádělo k procházkám. Před kruhovým
objezdem jsem si povšiml velmi neobvyklého množství motýlů, kteří přelétali
nízkým letem přes silnici. Stále noví
a noví motýli letěli stejným směrem
a rychle projíždějící auta se s mnohým
střetla. Část motýlů zůstávala na chladičích a část padala bezvládně na zem. Za
chvíli leželo kolem silnice velké množství
mrtvých motýlů. Zvedl jsem jednoho ze
země. Babočka bodláková (Vanessa
cardui L.)! Byl jsem přímým svědkem
u nás mimořádně rozsáhlé migrace tohoto tažného druhu motýlů přes naše
území. Část motýlů pokračovala v letu
na sever a část již zůstala ve Slušovicích.
Od toho dne je babočka bodláková
nejhojnějším denním motýlem a existuje
předpoklad, že tomu tak bude po celé
léto. Samičky u nás nakladou vajíčka na
bodláky, lopuchy i kopřivy, které rostou
na neobdělávaných plochách. Dá se
předpokládat, že z nich v červenci vyroste nová generace, která vás bude provázet celé prázdniny. Pak odletí na jih. Na
internetu se můžete dozvědět, že po-

dobný jev byl v ČR zaznamenán v roce
2003, ale až v červnu. Zato v některých
letech (2004 a 2008) byla tato babočka
druhem velmi vzácným. Uvádí se, že tomu bylo patrně proto, že ve střední
a východní části Středomoří nebyla
chladná zima a populace tam nebyla
zdecimována. U nás babočka bodláková
není schopná přežít ani nejteplejší zimu,
protože se neukládá jako naše babočky
k zimnímu spánku někde v garáži, ale
poletuje z květu na květ, a to je u nás
vyloučené. Zvláštní ochrana tohoto druhu u nás proto nemá význam. Přesto je
příjemné se s tímto motýlem setkávat.
Většinou vás překvapí, když vyletí prudce přímo pod nohama. Zbarvením upoutá teprve, když je mimo své životní pro-

středí, například na špendlíku ve sbírce
motýlů. Stačí se však po svém okolí jen
trochu pozorněji rozhlédnout, zpomalit
chůzi a náhle se vám předvede v plné
kráse. Živý tvor je přece vždy nejkrásnější.
Dnes nám slovo babočka připadá jako
typicky české. Jeho původ je však spojen
s ruským bába - čarodějnice a bábočka
pak malá čarodějka. Baba Jaga z pohádky Mrazík, je čarodějnice Jaga i přesto,
že ji i Ivánek oslovuje bábuško, což však
znamená babička nebo stařenka. Je jasné, že naši předkové měli úžasný pozorovací smysl. Povšimli si, že motýl letí
a náhle zmizí, jako by někdo mávl kouzelným proutkem. Zatím jen usedl a zavřel křídla. Je to jeho ochrana před nepřáteli. Vědecké jméno Vanessa má také
podobný původ a to ve slově vanesco mizeti, tratiti se. Na rozdíl například od
otakárků je tato vlastnost pro všechny
babočky typická.
Nyní si však užívejte léta s krásnými
babočkami, protože podobná příležitost
se možná naskytne jednou za mnoho
let.
Váš netopýr

„My šelmy – co nás žere?“
Odpověděli jsme si na otázku, co naše šelmy opravdu žere,
a vytvořili projekt, který se problémy okolo našich ohrožených
šelem zabýval. Abychom mohli co nejlépe reprezentovat naši
školu, nechali jsme si vyrobit i stejná trička s šelmí tematikou.
Celého projektu se zúčastnili Pavla Benetinová (8.B), Tereza
Brůzlová (8.B), Kristýna Dolanská (8.B), Renata Miková (8.B),
Anna Zechnerová (8.B), Martin Bořuta (8.B), Ondřej Daněk
(8.A), Robin Hanulík (8.A), Petr Mikulčák (8.A), Martin Minařík
(8.A) a Dominik Slováček (8.B).
Přišla neděle 31. května a nevlídné deštivé počasí. Za pomoci
rodičů jsme se dopravili do areálu Zoo Lešná a vybrali jsme si
vhodné stanoviště, aby na nás nepršelo. Ideálním byl přístřešek
v expozici zvané Amazonie.
Výsledkem našeho projektu přímo v zoo bylo samostatné
stanoviště obsluhované žáky naší školy. Návštěvníky jsme informovali nejrůznější formou o evropských šelmách. Pro ty malé
jsme měli přichystané hry, otázky, kartičky i odměny. Velký zájem byl o šelmí medaile, o kterých jsme si mysleli, že nám nebudou ani stačit.
Na závěr MEDVĚDÍHO PIKNIKU jsme obdrželi od Zoo Lešná
pamětní list a plyšového medvídka, aby nám připomínal tento
důležitý den.
Po třetí hodině odpolední celá akce skončila a my jsme se
vydali zase k domovům. S dobrým pocitem a přáním, že dalšího
projektu v Zoo Lešná se zase zúčastníme.
Naše velké poděkování patří paní Jindřišce Čalové a Pavlu
Benetinovi za pomoc při výrobě šelmích medailí, panu Vlastimilu
Brůzlovi, Emilu Daňkovi a Pavlu Mikovi za pomoc při dopravě
na tuto vydařenou akci a v neposlední řadě i panu Mgr. Tomáši
Divilkovi, odbornému pracovníku oddělení výchovy a propagace Zoo Lešná.
Vladimír Bělín a skvělá parta osmáků

S tímto názvem jsme se setkali letos poprvé někdy v březnu,
kdy jsme obdrželi zajímavé materiály ze Zoologické zahrady v
Lešné.
Pod tímto názvem se skrývala další kampaň na záchranu ohrožených živočichů, kterou vyhlásila Evropská asociace zoo a akvárií (EAZA) v Antverpách. V pořadí již osmou kampaní, tentokrát zaměřenou výhradně na faunu
z našeho kontinentu, se stala „Kampaň na záchranu evropských masožravců“.
Evropa je domovem mnoha ohrožených druhů masožravců.
Do jedné kampaně však není možné zahrnout všechny. Proto
asociace vybrala dvanáct nejcharismatičtějších: lišku polární
(Alopex lagopus), vydru říční (Lutra lutra), rysa ostrovida (Lynx
lynx), kočku divokou (Felis sylvestris), vlka obecného (Canis lupus), medvěda hnědého (Ursus arctos), tchoříka skvrnitého
(Vormela peregusna), rysa pardálového (Lynx pardinus), medvěda ledního (Ursus maritimus), rosomáka sibiřského (Gulo gulo),
šakala obecného (Canis aureus) a norka evropského (Mustela
lutreola).
Zoo Zlín vyhlásila v rámci této kampaně soutěž pro základní
a střední školy s názvem „MY ŠELMY – CO NÁS ŽERE?“. A to
nás zaujalo, a tak jsme se přihlásili.
11 žáků osmých tříd vytvořilo během dubna a května náš
vlastní projekt, který se zabýval otázkou, co vlastně ty naše
šelmy žere? Práce to musela být perfektní, protože vyvrcholením akce měl být MEDVĚDÍ PIKNIK, konaný poslední květnovou
neděli, přesněji 31. května.
Kromě vlastního projektu jsme si připravili a vyrobili šelmí
medaile a kartičky, atrakce pro děti a neopomněli jsme ani šelmí hudbu. Samozřejmě jsme také studovali šelmy, které jsou
ohroženy v naší republice. Náš zájem jsme směřovali na vlka,
rysa a medvěda.
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Jak proběhlo přijímací řízení na střední školy
pro školní rok 2009–2010?

Eva Henychová
ve Slušovicích
Eva Henychová je nejen zpěvačkou,
kytaristkou, skladatelkou i textařkou
v jedné osobě, ale především charismatickou osobností, která dovede zasáhnout srdce lidí všech generací. Její
písně jsou osobní výpovědí člověka,
který umí nahlédnout pod povrch skutečností všedního života.
Narodila se ve Zlíně, od dětství se
věnovala zpěvu a hře na kytaru. Ve
svých jedenácti letech zazářila jako
filmová hvězdička v jedné z hlavních
rolí seriálu „My holky z městečka“. Po
maturitě na gymnáziu byla přijata na
Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze,
kde vystudovala současně dva obory
- zpěv a hru na kytaru. Vystupuje po
celé republice, ale i v zahraničí. Vybírá
si komorní prostory klubů, hradů,
zámků, kaplí a kostelů, kde její něžná
hudba s texty provokujícími k zamyšlení oslovují publikum. Navštěvuje
s oblibou také věznice a psychiatrické
léčebny, často jsou její koncerty také
benefiční. Má na svém kontě patnáct
set koncertů, což je vzhledem k jejímu
mládí číslo úctyhodné.
Evu Henychovou jste mohli vidět
nedávno v pořadu Pro vita mundi
na TV NOE v rozhovoru s Jaroslavem Kratkou. Oslovila mě svou
přímostí a opravdovostí. Často
můžete slyšet její písně i na Proglase. Pokud se chcete potěšit,
pobavit, zamyslet, ale také si odpočinout zveme vás na koncert,
který se uskuteční v neděli 13.
září v kostele Narození sv. Jana
Křtitele ve Slušovicích. Začátek
koncertu je v 17.00 hodin. Cena
vstupenky 80 Kč. Vstupenky jsou v
předprodeji na Městském úřadě ve
Slušovicích u paní Zavřelové.
Blanka Lisovská

V letošním školním roce absolvovalo
devátý ročník naší základní školy 68 žáků. Všichni mohli podat jednu až tři přihlášky na střední školy v prvním kole
přijímacího řízení, a ve druhém kole neomezený počet. Umožnila to novela zákona o přijímacím řízení, která zavedla
i další novinku, tzv. zápisový lístek, který
slouží k tomu, aby se žák zaregistroval
na vybranou školu, přičemž může provést pomocí zápisového lístku (každý má
právo pouze na jeden zápisový lístek)
jenom jednu změnu svého rozhodnutí.
Způsob přijímacího řízení byl obtížnější,
co se týká orientace ve způsobu posílání
přihlášek – každý rodič si sám řešil podávání přihlášek na střední školy. Rovněž
bylo na rodičích a samozřejmě i dětech,
aby si hlídali termíny odesílání odvolání
proti nepřijetí nebo nezmeškali datum
registrace na střední školu pomocí zápisového lístku. Vzhledem k tomu, že jsem
žáky a jejich rodiče neustále „obtěžovala“ různými letáky, formuláři, dopisy
s návratkami, podařilo se přijímací řízení
zvládnout bez zbytečných komplikací.
Všichni žáci třech stávajících devátých
tříd vědí, kam povede jejich cesta 1. září
2009.
A nyní konkrétní statistické údaje.
Přijímacího řízení na střední školy se
účastnilo 68 žáků devátého ročníku,
kteří podali v 1. kole176 přihlášek ke
studiu. Na obory s maturitní zkouškou
bylo podáno 76,14 %, na učební obory
s výučním listem 22,86 %. Písemné přijímací zkoušky proběhly pouze na gymnáziích a na Střední policejní škole MV
v Holešově. Ostatní střední školy volily
způsob přijímaní nových studentů formou osobních pohovorů, ale převažoval
systém výběru podle průměru známek
za osmý a pololetí devátého ročníku.
Nejvíce potenciálních studentů z naší
školy získaly: Střední průmyslová škola
Zlín – 11 žáků má zájem studovat obory:
technické lyceum, ekonomické lyceum,
elektronika a stavebnictví a Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín –
11 žáků projevilo přání být autotronikem, opravářem motorových vozidel,
truhlářem, tesařem, instalatérem a cukrářkou. Mechanik elektronik je každoročně velmi žádaným studijním oborem
na Střední průmyslové škole polytechnické - COP Zlín – letos byli přijati ke
studiu čtyři žáci a dalších 5 žáků se bude
vzdělávat v oborech reprodukční grafik
pro média, strojní mechanik a obráběč
kovů. Překvapením bylo, že nikdo z našich deváťáků se nezapsal ke studiu na
Obchodní akademii Tomáše Bati a VOŠ
ekonomickou Zlín. Šest dívek naší školy
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splnilo požadovaná kritéria k přijetí ke
studiu na Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
a Gymnázium a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Zlín (TGM).
Podpořit zdravotnictví se budou snažit
tři žákyně formou studia oboru zdravotnický asistent nebo zdravotnické lyceum. Střední škola obchodně technická
otevřela studijní obor ekonomika a podnikání, který musí rodiče tří žáků dotovat vlastními finančními prostředky. Mezi
vzdělávací subjekty dotované rodiči patří také Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.
(3 potenciální studenti) a Střední škola
Kostka, s.r.o, ve Vsetíně (4 žáci).
O Střední školu oděvní a služeb ve
Vizovicích projevily zájem tři žákyně.
Střední škola gastronomie a obchodu
Zlín bude vzdělávat v oboru gastronomie a kuchař číšník tři naše absolventy.
Na Střední policejní škole Ministerstva
vnitra v Holešově úspěšně složil přijímací
zkoušky a byl přijat jeden žák. Podrobnější
přehled rozmístění na jednotlivé školy
můžete nastudovat na webových stránkách www.zsslusovice.cz.
Z pátého ročníku měli zájem o studium na osmiletém gymnáziu čtyři chlapci
a jedna dívka – přijati byli čtyři kluci.
Vzhledem k tomu, že počet dětí
s ročníky narození 1993 až 1995 je nízký, nabídka škol a jejich obory vzdělávání převyšují poptávku. Děti i jejich rodiče
preferují obory s maturitní zkouškou,
takže z uvedených 68 žáků podalo zápisový lístek na střední vzdělání s maturitní zkouškou 48 žáků a na střední vzdělání s výučním listem 20 žáků.
Doufáme, že žáci naší školy jsou dobře připraveni pro zvolené studium,
a přejeme hodně úspěchů během jejich
dalšího vzdělávání.
R. Krupičková
výchovný poradce ZŠ Slušovice

Informační centrum
R49 a R55
Ředitelství silnic a dálnic ČR uvedlo do
provozu další v řadě informačních center, které mají posílit osvětu o projektech dopravní infrastruktury v ČR.
Informační centrum je umístěné na
pracovišti ŘSD v obci Záhlinice (jde o
objekt bývalé školy 3 km jižně od centra
Hulína směrem na Otrokovice u silnice
I/55). Centrum je otevřeno každé úterý a
čtvrtek od 15,00 do 17,00 hodin, telefonní spojení je 573 333 160.
Více informací naleznete na nových
internetových stránkách www.moravska-krizovatka.cz.
Mgr. M. Vápeníková, tisk. mluvčí ŘSD

Prázdninová soutěž
pro děti
Vyzýváme děti, vedoucí příměstských
i dalších táborů, rodiče a další dospělé
kamarády, kteří pro děti chystají na léto
zajímavý a pestrý zábavný program,
k účasti na netradičním prázdninovém
projektu pod názvem
POHÁDKOVÝ EKOZVĚŘINEC
Z VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU
Modrá, to je voda.
Hnědý břeh ji schová.
Šedý kámen v cestě leží.
Bosé nožky k němu běží.
Palec jako malina.
Sláva! Léto začíná!
Ano, léto hýří všemi barvami z úvodní básničky a přidá k nim ještě spoustu dalších. Je
to nádherná část roku, ve které nám bohatá a štědrá příroda nabízí své dary. Nikdo z
nás asi nepohrdne miskou jahod, třešní, malin, rybízu, meruněk, broskví či melounem.
Na polích dozrává zlaté obilí a školákům nastávají dva blažené měsíce – prázdniny. I
dospělí si dovolenou berou nejraději v tomto období a odpočívají na vesnických chalupách, chatách nebo cestují po zemi české či do zahraničí. Je čas výletů, sportování,
plavání, odpočinku. Noci jsou teplé, dny žhavé a občas zaburácí hrom a přináší blahodárný déšť. Na posečených loukách se suší voňavé seno a lesy lákají houbaře a milovníky dozrávajících borůvek a ostružin. No řekněte, není to nádhera? A tento krásný čas
pak končí v tichu ranních podzimních mlh… Ale to už moc předbíhám, tak rychle zpátky na začátek.
I když – všechno je relativní. Když něco začíná, něco jiného právě končí, a zase naopak
a pořád dokola. Mluvím o koloběhu života v naší školičce. Léto začíná a další školní rok
končí. Školka na nějaký čas utichne a všechny naše děti se rozběhnou prožívat tu výše
popsanou krásu. Některé se po prázdninách do našeho Sluníčka vrátí opálené, odpočaté, bohatší o spoustu nových zážitků a připravené ty další získávat se svými novými i
známými kamarády v naší sluníčkové školičce. Ale pro některé z nich už školka zavřela
své dveře napořád a místo nich se pro ně otvírají dveře jiné. A naše předškoláčky čeká
vstup do té velké, opravdové školy. Rozloučili jsme se s nimi v červnu, měsíci nabitém
akcemi, jejichž vyvrcholením je už tradičně noční spaní ve škole, určené jako výjimečný
zážitek právě pro děti, které mateřinku opouští. Přípravy provázely naše velké obavy z
vývinu počasí, propršený červen moc nadějí na hladký průběh nedával. A představa více
jak třiceti hodin strávených s natěšenými dětmi v těsném prostoru školy bez možnosti
realizovat odpolední program na zahradě
nás učitelky naplňovala hrůznými vidinami
následného pobytu ve vypolstrované cele
psychiatrického ústavu. Ale svatý Petr nás
má asi rád a až na jednu prudkou přeháňku
umožnil dětem prožít všechno, co pro ně
jejich učitelky připravily. Pod přísným dohledem strašidel na jednotlivých stanovištích
prožily odpoledne plné her, soutěží, malování na nádvoří, hledání pokladu, táborák s
opékáním špekáčků a písničkami a večer
před usnutím i pyžamovou diskotéku. Pak
ještě pohádka na dobrou noc a usínání ve školce, která večer přece jen vypadá jinak než
za denního světla. Ale musím konstatovat, že naše děti se nebojí ničeho. Ani čertů, ani
strašidel, ani noci v jiném pelíšku, než je ten jejich doma u maminky. I když někteří trošku smutnili, neukápla ani slzička a všichni se s důvěrou ve své učitelky s nezvyklou situací statečně vypořádali. Loučíme se s našimi školáky neradi, jenže koloběh života nezastavíme. Moc jim všem přeji, aby jim jejich elán, nadšení, chuť poznávat a objevovat
vydržel nejen v první třídě. Aby je stejná statečnost, jakou prokázali při nocování ve
školce, provázela po celý život. A aby na té nelehké životní pouti potkávali co nejméně
strašidel. A pokud jim přece jen některá budou házet klacky pod nohy, aby se s nimi
dokázali vypořádat se stejnou odvahou, lehkostí a nadhledem, s jakými dokázali absolvovat noční spaní ve školce.
Přeji všem našim dětem krásné a šťastné léto a našim malým absolventům vykročení
do základní školy tou správnou nohou.
Jana Tománková
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Stačí vyrobit pohádkové ekozvíře z jakéhokoliv odpadu, který se dá recyklovat. Čím více pohádkových zvířátek se
v našem ekozvěřinci sejde, tím lépe!
Mohou být zhotovena z petek a jiného
plastu, papíru, skla, plechovek, nápojových kartonů a dalších materiálů, které
se dají recyklovat. Na velikosti zvířat nezáleží.
Všechna vámi zhotovená ekozvířata
z vytříděného odpadu představíme
v expozici POHÁDKOVÝ EKOZVĚŘINEC
v pátek 28. srpna 2009 v areálu Zoo
Lešná, kde se rozloučíme s prázdninami.
Kdo zhotoví pohádkové zvíře, bude mít
v tento den vstup do zoologické zahrady
zdarma. A navíc jeho exponát bude
představen ve velmi netradičně pojaté
pohádkové expozici. Porota ocení prvních deset nejpozoruhodnějších exponátů. Jejich autory odměníme cenami
a dárečky společnosti EKO-KOM, a.s.
Exponáty do Pohádkového ekozvěřince je možno doručit dvěma způsoby:
1. Přijít osobně v pátek 28. srpna
2009 do Zoo Lešná, kde po celý den
bude probíhat zábavný program posledního prázdninového dne s Pohádkovým
ekozvěřincem. Děti, které přinesou
ekozvíře na výstavu, budou mít vstupné
zdarma.
2. Pohádková zvířata posílejte do 20.
srpna 2009 na adresu:
ENVIprojekt, s.r.o., Na Požáře 144,
760 01 Zlín, tel. 737 521 057, e-mail:
hoskova@enviprojekt.cz
Do balíku přiložte také údaje o autorech exponátu včetně věku a kontaktní
adresy, na kterou pošleme volné vstupenky do zoo na zábavný program dne
28. srpna 2009.
A nezapomeňte vaše zvířátko pojmenovat!
Za organizační tým soutěže, kterou
pořádáme v rámci letošní infokampaně
na podporu třídění odpadu společně
s Krajským úřadem Zlínského kraje
a akciovou společností EKO-KOM, a.s.,
Ing.Markéta Hošková
manažerka infokampaně
ENVIprojekt s.r.o.
Na požáře 144, 760 01 Zlín
tel. 737 521 057

Společenská
kronika

Bytový textil – Slušovice
akce na červenec a srpen

Zdravotní matrace „Věrka“
doporučená ortopedem
zátěž do 120 kg
prací potah 60°C v ceně

ČERVENEC-SRPEN 2009

• Jubilanti
Libuše Klíčníková
75 let
Marie Sousedíková
80 let
Dušan Bednařík
70 let
Josef Válek
70 let
Růžena Oškerová
75 let
Srdečně blahopřejeme
a přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti!
• Narození
Vanesa Geržová
Barbora Nováková
Šťastným rodičům blahopřejeme
a přejeme hodně štěstí,zdraví!
• Úmrtí
Iveta Bednaříková
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!
matrikářka

Běžná cena – 3 500 Kč
Akční cena – 2 800 Kč

ZLATÁ SVATBA
- oslava 50ti let společného manželského života
V sobotu 6. června 2009 proběhla
v obřadní síni městského úřadu oslava
– půl století společného manželského
života. Manželé Miroslav a Jiřina
Valeriánovi ze Slušovic oslavili v kruhu
svých příbuzných a přátel zlatou svatbu.
K tomu jim za město Slušovice popřála
do dalších let a poděkovala za příkladný
manželský život pí Blanka Lisovská, místostarostka.
Srdečně blahopřejeme!

+ anatomický polštář zdarma
zajišťujeme dovoz až do domu.
Cena za dopravu:
50 Kč ve Slušovicích
100 Kč mimo Slušovice
PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme zástupcům města
Slušovice a všem zúčastněným za krásný
obřad, který nám připravili k výročí naší
zlaté svatby.
manželé Valeriánovi
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CENÍK INZERCE 2009
A4

2000 Kč

A5

1000 Kč

A6

500 Kč

A7

250 Kč

menší formát

100 Kč

❦❦❦
VZPOMÍNKA
Dne 13. června 2009 uplyne 100 let
od narození pana Emila Vosmanského, učitele ve Slušovicích a okolních obcích a řídícího učitele v Březové
a Hřiv. Újezdě.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si
s námi.
Děti s rodinami.
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