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APRÍLOVÝ DEN BEZ APRÍLA
Dne 1. dubna 2011 si žáci druhého stupně místo běžných vyučovacích pomůcek
do pátečního rozvrhu přinesli do školy svoje oblíbené knihy a probíhala jednodenní akce pod titulem: KNIHA - přítel pro radost, zábavu i poučení. Realizátorem
a garantem tzv. projektového vyučování byly Mgr. M. Leblochová, Mgr. R.
Krupičková a Mgr. J. Šišková.
Více v článku na str. 9

ZLÍNSKÝ
ZLÍNSKÝ ŠKRPÁLEK
ŠKRPÁLEK
S velkým ohlasem se setkalo vystoupení našich dětí z kroužku valašských tanečků
naší školky...
Více v článku MŠ na str. 6

Milí čtenáři,
v minulém čísle novin jsme vám slíbili
bližší informace k blížícím se oslavám
750 let od první písemné zmínky o Slušovicích.
Pracovní verze bulletinu, který bude
mít téměř 55 stran s textem a dobovými fotografiemi, je připravena. Velkou
zásluhu na celé přípravě má Jana Kapustová, vedoucí městské knihovny.
V pokročilé fázi příprav je také výstava historických fotografií, informací
a výrobků vztahujících se ke Slušovicím
a blízkému okolí, která bude k nahlédnutí v den oslav v městském kulturním
středisku.
SDH Slušovice chystá v areálu požární
zbrojnice výstavu požární techniky,
jejíž součástí bude také ukázka historických fotografií a dokumentů vztahujících se k činnosti dobrovolných hasičů
ve Slušovicích.
Ve dnech 10. a 11. září 2011 se uskuteční v areálu místní organizace Českého svazu drobných chovatelů výstava domácích zvířat, která bude součástí a předzvěstí oslav.
Hlavní program proběhne dne
17. září 2011 na náměstí, kde bude
připraveno pro vystupující velké pódium. Zahájení slavnostního programu
bude ve 13 hodin a jeho ukončení plánujeme v devatenáct hodin večer.
Celý odpolední program bude moderovat Petr Martinák (známý moderátor a imitátor). Dále vystoupí místní
dechový soubor, taneční skupina
„Kontrast“, mažoretky, žáci ZUŠ
Zlín, ZŠ Slušovice a MŠ Sluníčko,
hudební skupina JAZZZUBS (dixieland band) ze Zlína. V programu se
představí také šermířský spolek se svou
šermířskou show. Na závěr slavnostního odpoledne připravujeme hlavní koncert, který bude patřit skupině „DĚDA
MLÁDEK ILLEGAL BAND“. Během
programu bude vystupovat s reprodukovanou hudbou a soutěžemi pro děti
dj. Marťa.
dokončení na str. 2

V průběhu celého odpoledne bude
pro děti připravena nafukovací skluzavka a atraktivní centrum „BOŘEK
STAVITEL“. V prostoru náměstí bude
ukázka rytířského ležení s výstavou
mečů pro děti a dovednostními rytířskými soutěžemi. V průběhu odpoledne
předvede ukázku své činnosti také organizace místních skautů.
Podrobný časový harmonogram oslav
bude prezentován v první polovině měsíce září na webových stránkách, v kabelové televizi a na letáčku vám tento
program doručíme do vašich domácností.
vedení města

Platba za odpady
Upozorňujeme občany, kteří si
nezaplatili poplatek za odpady, že
jim nebudou od 1. 7. 2011 popelnice vyváženy a vystavují se také
správnímu řízení.
Rodiny, které mají více popelnic,
musí mít všechny označeny novou
nálepkou pro tento rok.

Investiční činnost města:
- výstavba povodňové ochranné stěny
na břehu Všeminky v oblouku od mostu
přes Všeminku na ulici Školní;
- odstranění výtluků a nerovností po
zimním období na míst. komunikacích;
- opravy chodníků na sídlišti Padělky,
ulicích Školní, Nová a před poštou podél
hlavní silnice;
- nátěr sloupů veřejného osvětlení na
sídlišti Padělky;
- opravy v nájemních domech města
č.p. 197, 282, 397, 621 a 313;
- odvodnění části místní komunikace
v ulici Osvoboditelů;
- oprava chodníků před kruhovým
objezdem podél mostů přes Dřevnici.

Podpora města při
pořádání akcí
Město Slušovice podpořilo, ať už formou finančního příspěvku nebo zajištěním služeb či odpuštěním nájmu obecních prostor, akce pořádané ve
Slušovicích – jarní trhy, karaoke party,
dětský den, kácení máje.

CENÍK INZERCE 2011
A4
A5
A6
A7
menší formát

2000 Kč
1000 Kč
500 Kč
250 Kč
100 Kč

Ze zasedání rady města
• RaMě schválila smlouvu na odvoz odpadu uzavřenou mezi městem Slušovice
a firmou Marius Pedersen, a.s., stanovující platební podmínky a systém plateb
za svoz odpadu ve Slušovicích.
• RaMě schválila smlouvu uzavřenou
mezi městem Slušovice a firmou Crissisconsulting na zpracování přípravné
projektové dokumentace na vybudování
vyrozumívacího varovného systému.
• RaMě schválila nájemní smlouvu s organizátory provozu dostihové dráhy
a dostihových dnů společností Dostihy
Slušovice, o.s.
• RaMě schválila smlouvu s agenturou
Velryba na zajištění kulturního programu při uspořádání oslav 750. výročí
první písemné zmínky o Slušovicích.
• RaMě schválila provedením veřejné
zakázky Obnova významných stromů ve
Slušovicích lokalita č. 3,,Alej ze Slušovic
k Rakovskému kříži“ firmu Arborea
Březová, s.r.o., která předložila nejnižší
cenovou nabídku.
• RaMě schválila smlouvu mezi Zlínským
krajem a městem Slušovice na pokrytí
neinvestičních nákladů provozu hasičské
jednotky JPO II/1 ve Slušovicích. Na základě této smlouvy město obdrží částku
100 000 Kč na pokrytí pořízení vybavení
či mzdových nákladů zasahující jednotky.
• Na základě již dřívějších informací
a stížností členů Mysliveckého sdružení

Březina starosta předložil radě odborné
stanovisko ke zřizování úprav pro sportovní činnosti – úpravy v obecním lese
pro cyklistický terénní slalom v lokalitě
Bílá Hlina. Ze stanoviska jednoznačně
vyplývá protiprávnost takové činnosti.
• Místostarosta informoval radu, že
v návaznosti na petice proti obtěžování
hlukem z hřiště, které byly podány občany bydlícími v ulici Družstevní v těsné
blízkosti hřiště, obdržel i petici dětí
a mládeže základní školy podporující
přestěhování hřiště. Rada projednala
podmínky přestěhování.
• RaMě schválila prodloužení nájmů
nájemníkům, kterým končí roční období
nájemního vztahu.
• RaMě schválila provozní řád internetových stanic v knihovně.
• RaMě schvaluje vyčlenění volných prostor před hasičskou zbrojnicí pro případný stánkový prodej s podmínkou zachování operativního výjezdu hasičské techniky.
• RaMě schválila pronájem místnosti
NEJ TV Přerov za účelem uzavírání nových smluv v období cca polovina června až polovina července.
• RaMě schválila finanční podmínky pro
dovoz vody, a to ve výši 60,50 Kč/m2 bez
DPH (vody) a dovoz do 3 km 500 Kč bez
DPH.
• RaMě schválila uzavření MŠ Sluníčko
v době let. prázdnin 18. 7.–19. 8. 2011.

Ze zasedání zastupitelstva města
• ZaMě schválilo závěrečný účet města
za rok 2010 vč. zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2010,a to bez výhrad. Součástí
závěrečného účtu je hospodaření příspěvkových organizací a nadačního fondu Rozvoj dostihové sportu ve Slušovicích.
• ZaMě schválilo rozpočtové změny na
rok 2010.
• ZaMě schválilo nové složení dozorčí
a správní rady nadačního fondu Rozvoj
dostihového sportu Slušovice.
• ZaMě zamítlo nabídku společnosti
SANOK na odprodej zdravot. střediska
městu Slušovice z důvodu jiných finančních priorit města pro nejbližší období.
• ZaMě schválilo smlouvy o zřízení věcných břemen společností E.ON Distribuce
a JMP NET, s.r.o.
• ZaMě schválilo zrušení členství města
Slušovice ve Sdružení měst a obcí východní Moravy.
• ZaMě schválilo zrušení členství města
Slušovice ve Sdružení míst. samospráv.
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• ZaMě schválilo výpověď členství města
Slušovice ze svazku obcí Regionu
Zlínsko.
• ZaMě vzalo na vědomí informace
o průběhu přípravy na rekonstrukci sokolovny a schválilo usnesení týkající se
dofinancování této akce.
• ZaMě schválilo pozastavení výběru
místního poplatku za jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí dle OZV č. 1/2011 O místních poplatcích.
• Starosta informoval členy zastupitelstva, že město se stalo s účinností od
1. 4. 2011 plátcem DPH. Plátcovství se
nevztahuje na všechny činnosti města.
• ZaMě neschválilo projektový záměr
firmy AVONET na rozšíření optické sítě,
a to z toho důvodu, že město nemá zájem o rozvody formou zavěšení kabelů.
Více informací ze zasedání rady
a zastupitelstva získáte na webových
stránkách města – www.slusovice.cz,
v oddělení Dokumenty a vyhlášky.

TŘÍDÍME… TŘIĎTE TAKÉ – NEBO V TOM ALESPOŇ NEBRAŇTE DRUHÝM
Již dříve jsem měla v plánu napsat článek o tom, jak správně třídit odpad.
Nadešel čas, kdy je to nutností. Spousta
lidí si zvykla třídit plasty, sklo a papír,
avšak jiní lidé v okolí jim tuto činnost pro
pomoc naší už tak dost zatížené planetě
znesnadňují.
Případ ze současnosti – do zvonu na
plasty paní, která venčí psa, pravidelně
ukládá exkrementy svého svěřence.
Plastový pytlík by do zvonu patřil, ale jeho obsah nikoliv!
Paní si možná neuvědomuje, že sabotuje třídění zodpovědných lidí, jelikož
znečištěný obsah zvonu se již nedá použít k recyklaci, a všechny plasty v něm
obsažené musí jít na skládku místo na
recyklaci.
Ročně jeden člověk vyprodukuje přibližně 200 kg odpadů. Přestože zvon je
plný vytříděného plastu, který by se mohl
stát surovinou pro další výrobu, stane se
z něj po znečištění obsahu zvonu pouze
plast, který je nutno vyvézt na skládku.
Tato planeta musí ročně pojmout obrovské množství odpadu, který se rozkládá
desítky či stovky let. Jaký svět chceme
zanechat dalším generacím?
Je správné sbírat exkrementy po svém
psu, ale i poté se musíme chovat zodpo-

vědně a tento odpad ukládat buď do
košů nebo do popelnic (do komunálního
odpadu), nikoliv do tříděného odpadu.
Z vlastní zkušenosti vím, že není takový
problém exkrementy trochu poponést
a vyhodit do koše, kam patří. Není proč
se stydět za to, že po svých čtyřnohých
svěřencích uklízíte. Spíše naopak…
Majitele psů zajisté potěší, že nově
budou instalovány také speciální koše na
psí exkrementy (v době, kdy čtete tento
článek, již jistě instalovány jsou). Prozatím
bude umístěno pět košů na nejvíce exponovaná místa. Pokud se osvědčí, časem
přibudou další.
Jelikož řeč byla o zvonu na plasty, zastavím se u třídění plastů. Pokud láhev
vyhodíte do komunálního odpadu, už
nikdy nemůže být recyklována. Když však
dáte vytříděné odpady do barevných
kontejnerů či zvonů, zajistíte další využití
těchto surovin.

Většina plastů se v současné době vyrábí z ropy a zemního plynu, v menší
míře z uhlí a biomasy.

Plasty jsou skoro nezničitelné. Tyto
vlastnosti jsou výhodou u výrobků, ale
nevýhodou, pokud jsou uloženy na skládku. Každý rok vzniká dalších 280 tisíc tun
plastového odpadu, které se uloží na
skládku, pak je nutné zakládat další
a další skládky…

•Co patří do zvonu na plasty?
Někdy je kontejner určen pouze pro
jeden druh plastů, např. PET lahve. Vše,
co je možné dávat do kontejneru, najdete uvedeno přímo na kontejneru.
PET láhve od nápojů – víčka není nutno
odstraňovat. Láhve přes vyhozením sešlápněte. Pokud nejsou sešlápnuté, vejde
se jich do svozového auta mnohem méně, auta musí jezdit častěji a odvoz odpadů se prodražuje.
Kelímky od jogurtů, misky – vypláchnout je můžete (zvlášť, pokud leží v kuchyni déle), ale nutně nemusíte - na dotřiďovací lince se zbavují zbytků nečistot.
Obaly od chipsů, sušenek, bonbonů
(pokud je na obalu značka PP či PET).
Sáčky od ovoce či pečiva.
Plastové tašky.
Balicí fólie, bublinková fólie.
Polystyren (menší kusy, větší patří do
sběrného dvora).
Obaly od polévek a dalších potravin
v prášku – přestože vypadají jako z kovu,
jde většinou o upravený plast – opět by
měla být na obalu značka PP či PET.
Víčka od instantní kávy.

OZNÁMENÍ OBYVATELŮM
města Slušovice od Nej TV
Co se chystá?
Během letních měsíců 2011 budete mít možnost začít využívat širokou nabídku
kvalitní digitální kabelové televize a internetu.
Co to znamená?
Přinášíme Vám digitalizaci kabelové televize, díky níž získáte nesrovnatelně vyšší
kvalitu obrazu i zvuku, TV vysílání v SD (Standard Definition) i HD (High Definition)
kvalitě a pestrý výběr z mnoha nových TV programů a TV balíčků.
Jaké jsou to možnosti pro mě a mou rodinu?
Nabízíme až 100 digitálních programů a současně příjem nových TV programů
v analogovém vysílání (až 26 TV programů). Součástí digitalizace je i možnost pořízení vysokorychlostního připojení k internetu.
Jaké jsou výhody kabelové televize?
Hlavní výhodou kabelové televize je nepřetržité vysílání bez vlivu počasí. Není horší situace, když sledujete svou oblíbenou detektivku či sportovní zápas a s letní
bouřkou ztratíte signál. Navíc naše technická podpora a údržba je vždy připravená
právě pro vás. Další výhodou je, že nemusíte investovat do dalších zařízení pro sledování analogu.
Co mě může ještě zajímat?
V rámci digitalizace je pro vás připravena nejedna exkluzivní novinka. Pro naše
zákazníky nabízíme možnosti „Slušovického telefonu“, kdy budete moci volat se
svými blízkými ZDARMA, nebo výhodná nabídka našich služeb, která vás jistě překvapí.
Jak to dopadne s mou původní analogovu nabídkou?
Analogová nabídka zůstává nadále v platnosti.
Jak naložíte s koncem pozemního analogového vysílání?
Ano, dne 30. 6. 2011 končí pozemní analogové vysílání (z vysílače Kojál), ale vy
můžete s námi sledovat i nadále své analogové programy bez jakýchkoliv změn.

•Co se z recyklovaného plastu vyrábí?
Z PET lahví se vyrábí vlákna, z nich koberce, spací pytle, oděvy a další. Věděli
jste, že např. „flísová“ bunda je z přibližně 50 vytříděných PET lahví?
Z plastových sáčků, fólií, tašek se vyrábí opět fólie nebo se stávají součástí alternativního paliva některých provozů,
které jsou schopny takové palivo využít.
V žádném případě plasty nespalujte doma, tím by se uvolňovaly do ovzduší velmi škodlivé látky. Je to možné jen ve
spalovnách, které jsou vybaveny čističkou spalin.
Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů se vyrábí
zatravňovací dlaždice, zahradní nábytek
a podobně. Z tvrdých obalů se dělají
např. palety na zboží.

Co do zvonu na plasty nepatří?
Podlahové krytiny. PVC, novodurové
trubky. Koberce.
Obaly od olejů, i potravinářských – tyto
obaly znečistí celý obsah zvonu a je poté
nutné jej celý vyvézt na skládku místo
recyklace. Silně znečištěné obaly, např.
od zbytků jídla.
Obaly od nebezpečných látek, barev,
chemikálií
Děkujeme, že třídíte.
Jana Kapustová

Služby NEJ TV si následně můžete objednat na bezplatné infolince 800 944 800,
na internetových stránkách www.nej.tv nebo osobně na naší přechodné pobočce
ve Slušovicích, tu pro vás již brzy otevřeme v prostorách městského úřadu.
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Čerpáno z publikace Kam s nimi – autorka Jarmila Šťastná.

Co vám může nabídnout městská knihovna?
prázdnin s čestným průkazem, který děti
dostaly při pasování na čtenáře, dostane
vaše dítko oficiální čtenářský průkaz
a bude mít možnost rok si půjčovat knihy
zdarma.
Pokud přijdete v září, děti samozřejmě
také dostanou čtenářský průkaz, ale již
s obvyklým poplatkem 20 Kč na rok (počítáno rok od přihlášení, ne kalendářní
rok).
Po letošním pasování se již přihlásilo
10 dětí, 2 holčičky z první třídy měly svůj
průkaz ještě před pasováním.
Poplatek pro děti: 20 Kč
• STUDENTI
Četba k maturitě (možnost rezervace)
Naučné knihy: psychologie, sociologie,
matematika…
Maturitní otázky: dějepis, ekonomie,
fyzika, chemie, literatura, matematika,
němčina, čeština, občanský a společenskovědní základ, účetnictví…
Poplatek pro studenty: 30 Kč

V tomto čísle Slušovických novin bych
vám ráda přiblížila možnosti, které
knihovna poskytuje pro různé skupiny
čtenářů.
• DĚTI
Knihy pro všechny věkové skupiny –
i leporela pro nejmenší, různé interaktivní
knihy (s otevíracími okénky, s brýlemi…),
školní četba, detektivky pro mládež, dívčí
romány, pohádky, příběhy, básničky, říkadla…
Soutěže – každý měsíc nová soutěž.
CD-ROMy zábavné a vzdělávací – pouze prezenčně v knihovně, nepůjčují se
domů.
Přístup na internet bez omezení věku
zdarma – do patnácti let je nutno přinést
potvrzený formulář o souhlasu rodičů
nebo mít rodiči tuto možnost vyznačenu
v přihlášce. Děti musí být registrované
jako čtenáři knihovny – kvůli možnosti
ověření souhlasu rodičů s přístupem na
internet.
Reagovali jsme tak na to, že děti potřebují vyhledávat různé věci do školy, dělat
prezentace. Dětem není umožněno hrát
hry, chatovat apod. Internet je jim zpřístupněn jako zdroj informací či pomocník
při řešení zadání a úkolů do školy.
Formulář o souhlasu je možné si vyzvednout v knihovně. Nepište ručně psané lístečky, že povolujete přístup na internet apod. Platný je pouze oficiální formulář knihovny. Souhlas je potřeba poskytnout jen jednou a je možné jej kdykoliv
odvolat.
Možno využít programy PowerPoint
a Word pro vypracovávání prezentací.
Děti si zde mohou malovat – k dispozici omalovánky a pastelky.
Probíhají zde besedy a exkurze pro MŠ
a 1. stupeň ZŠ, pasování prváčků na čtenáře.
K dispozici jsou zde zdarma brožurky

• MAMINKY
Populární a odborná naučná literatura
o péči o dítě, výchově, hrách, rozvíjení
osobnosti dítěte, tvoření s dětmi
Časopisy Maminka, Betynka a další
Klikni si… bezpečně na počítači – do rozebrání.
Některé zajímavé knihy
pro mladší děti: Komisař Vrťapka,
Noddy, Františkova velká kniha pohádek
(František z Kouzelné školky)
pro starší děti: Kočičí holka, Šarlotina
pavučinka, Deník malého poseroutky,
Gilda, Pollyanna, Sára, příběhy Tygří party
pro kluky: Fotbal, Hledej hasiče, Hledej
dinosaury
pro milovníky komiksů: Čtyřlístek,
Asterix
pro všechny tvořivé děti: spousta knih
kreativních technik, tvoření z papíru,
z přírodnin, malování atd.
a mnohé další…
Máme také časopisy pro děti:
Mateřídouška
Sluníčko
Čtyřlístek
Svět psů
Pes přítel člověka
Naše kočky
Svět koní (do roku 2010)
Jezdectví (do roku 2010)
Kačer Donald (starší čísla)
Rodiče letošních prváčků – pokud přijdete děti přihlásit do knihovny do konce
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• SENIOŘI
Nově zkušební provoz donáškové služby pro nemohoucí – pokud máte problémy s pohybovým ústrojím, jste po úraze
apod. a nemáte nikoho, kdo by Vám
knihy vypůjčil v knihovně. Ne při infekčních chorobách nebo pokud zvládáte
nákupy, návštěvy lékaře, pošty atd. Tato
služba slouží opravdu lidem, kteří by rádi
četli, ale do knihovny nemají možnost se
dostat. Vždy jednou měsíčně se u vás
zastavím s novými knihami a vyzvednu
knihy přečtené. Termíny donáškových
dnů budou v daný měsíc předběžně dva.
Pokud máte zájem o tuto službu, zavolejte na tel. 577 981 627. Platí i v případě,
že nejste doposud zaregistrovaní, přihlášku můžeme vypsat přímo u Vás.
Provoz je prozatím zkušební, pokud se
donášková služba osvědčí a nebude zneužívána, bude se v této službě pokračovat.
Pomoc s výběrem knih s většími písmeny při špatném zraku.
Poplatek pro seniory: 30 Kč, od 70 let
věku zdarma
• VŠECHNY SKUPINY
Bibliograficko-informační služba.
Pomoc s výběrem knih.
Přístup na internet zdarma (nejen pro
registrované čtenáře).
Černobílý tisk zdarma (nejen pro registrované čtenáře).

Webové stánky knihovny: on-line katalog, zajímavé odkazy a informace.
Novou službou je zasílání „předupomínek“ emailem 5 dní před vypršením výpůjční lhůty. Služba je poskytována pouze těm čtenářům, kteří uvedli svůj email
na přihlášce či dodatečně. O prázdninách
„předupomínky“ ani upomínky posílány
nebudou.
On-line katalog na webových stránkách. Možnost prolongace (prodloužení)
výpůjček. Rezervace. Vyhledávání nových
knih.
Čtenářské placky – registrovaní čtenáři
si mohou za 9 Kč zakoupit odznáček se
čtenářskými motivy.
Zajišťujeme permanentky a svoz do
Městského divadla Zlín – pro sezónu
2011/2012 je možnost rezervace již uzavřena – informovali jsme v minulém čísle
SN.
Akce Březen měsíc čtenářů, Týden
knihoven.
Kurzy základů internetu, vyhledávání
v on-line katalogu, práce s programem
Word.
Meziknihovní výpůjční služba – pokud
požadovanou knihu nenaleznete v našem fondu, je možné ji objednat z jiné
knihovny.
Tato služba je zpoplatněna: 50 Kč.
Na nástěnce v knihovně naleznete ferman Městského divadla Zlín.
Zdarma k vyzvednutí Obrazový atlas
regionů a lidových řemesel v ČR – do rozebrání.
Poplatek pro ostatní čtenáře (mimo
dětí, seniorů a studentů): 50 Kč.
Tituly, které by vás mohly zajímat:
Larssen – trilogie Milénium, Viewegh Biomanželka, Sánchez – Starožitník,
Monyová – Blonďatá stíhačka, knihy výtvarných a kreativních technik, knihy pro
zahrádkáře či chovatele domácích mazlíčků a další.
K vypůjčení jsou také časopisy o bydlení, Květy, Vlasta, Svět a mnohé další.
Každým rokem doplníme knihovní fond
o 600-700 knih. Některé knihy byly také
darovány čtenáři nebo občany města.
Děkuji všem, kdo jste při třídění svých
knih tituly, které již nevyužijete, nabídli
knihovně darem. Tím je fond obohacen
o další knihy.
•PROJEKT ČTENÍ POMÁHÁ
Ráda bych upozornila na projekt „Čtení
pomáhá“. Cílem tohoto projektu je
umožnit dětem spojit potěšení ze čtení
s možností pomoci druhým.
Na webových stránkách www.ctenipomaha.cz je k dispozici seznam krásných
knih, z něhož si děti vyberou knihu, kterou by chtěly číst. Knihy jsou rozdělené
do tří kategorií podle věku čtenářů.
Pokud nemáte přístup na internet, stačí

se zastavit v městské knihovně, seznam si
můžete projít zde. Až děti zvolenou knihu přečtou, vrátí se zpět na webové
stránky nebo do knihovny. Poté, co děti
odpoví na pár otázek vztahujících se ke
knize, získají kredit 50 Kč, který mohou
věnovat některému z nominovaných charitativních projektů, někomu, kdo čeká
na jejich pomoc – třeba na výcvik pejska,
který pomůže postiženému člověku, na
speciální kolo pro maminku, která nemůže chodit, nebo na operace, které vrátí
zrak africkým dětem.

vřena ve dnech 4. – 8. července a 25.
července – 5. srpna. O prázdninách se
upomínky posílat nebudou, můžete si
knihy půjčit na celé prázdniny (i výměnný
fond). Stačí výpůjčku vrátit do 9. září.

PŮJČOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
O prázdninách bude provoz knihovny
omezen následovně: knihovna bude uza-

Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích

Bližší informace a on-line katalog titulů
městské knihovny naleznete na www.
slusovice.knihovna.info. Zde jsou uveřejněny také seznamy CD-ROMů pro děti či
odebíraných časopisů.
Těším se na Vaši návštěvu.

Výsledky přijímacího řízení na střední školy
V letošním školním roce 2010 - 2011 absolvovalo devátý ročník naší základní školy 44 žáků, kteří podali 122 přihlášek ke studiu na 23 různých typů střední škol.
Přijímací zkoušky formou Scio testů na studijní obory absolvovalo 31 žáků, z toho 19
žáků se účastnilo třech přijímacích zkoušek, 10 žáků dvou přijímacích zkoušek a 2
žáci psali testy jedenkrát. Přijímací zkoušky formou Scio testů nevykonávali žáci, kteří se přihlásili na učební obory zakončené výučním listem, anebo ti, kteří se přihlásili
na soukromou střední školu. Ze 44 dětí se neúčastnilo přijímací zkoušky formou Scio
testů 13 žáků.
Jedna žákyně vykonala v měsíci lednu úspěšně talentové zkoušky na gymnázium se
sportovní přípravou a byla přijata.
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu podalo 15 rodičů. Důvodem bylo
nepřijetí na zvolený obor, nebo snaha dostat se na obor, který by byl zajímavější pro
dítě vzhledem k jeho profesní orientaci. Odvolací řízení stále probíhá, ale většinou
dochází ke kladnému vyjádření z oslovené střední školy.
Žáci, respektive jejich rodiče, museli potvrdit zájem o studium na střední škole tzv.
zápisovým lístkem. Na studijní obory zakončené maturitní zkouškou se zapsalo 30
žáků, což je 68,18 %, z toho jeden žák na soukromou střední školu. Učební obor
ukončený výučním listem bude absolvovat v příštím školním roce 14 žáků, což je
31,82 %.
Na osmileté gymnázium se přihlásilo z pátého ročníku pět žáků, kteří vykonávali
přijímací zkoušky na dvě zlínská gymnázia. Jeden žák byl přijat na obě gymnázia
a pro své další vzdělávání si vybral Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť. Jedna žákyně vykonala úspěšně přijímací zkoušky na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť a bude zde pokračovat
ve svém vzdělávání spolu s další dívkou, která byla přijata ke studiu po odvolacím
řízení.
Nejvíce potenciálních studentů z naší školy získaly: Střední průmyslová škola Zlín
– 7 žáků má zájem studovat obory: technické lyceum, ekonomické lyceum, elektronika a stavebnictví a Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín – 6 žáků projevilo přání být elektrikářem, zedníkem, instalatérem a cukrářkou. Ke studiu Obchodní
akademie Tomáše Bati a VOŠ ekonomické Zlín bylo přijato na obory obchodní akademie a veřejnosprávní činnost 5 žáků. Devět absolventů naší školy splnilo požadovaná kritéria k přijetí ke gymnaziálnímu studiu na školách: Gymnázium Zlín – Lesní
čtvrť, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín (TGM)
a Gymnázium L. Jaroše Holešov. Střední škola oděvní a služeb ve Vizovicích poskytne
vzdělávání v oborech kadeřnice a kosmetické služby čtyřem děvčatům. Na Střední
průmyslovou školu polytechnickou – COP Zlín odevzdalo zápisový lístek pět adeptů
na obory elektrikář silnoproud, reprodukční grafik pro média a knihař. Podpořit zdravotnictví se budou snažit dvě žákyně formou studia oboru zdravotnický asistent.
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín získala z naší školy jednoho zájemce
o studijní obor gastronomie. O profesi veterináře projevila zájem jedna dívka a jeden
chlapec se chce vzdělávat na Střední odborné škole ochrany osob a majetku, s. r. o.,
v Želechovicích.
Doufáme, že žáci naší školy jsou dobře připraveni pro zvolené studium a přejeme
hodně úspěchů během další přípravy na jejich budoucí pracovní profese.
R. Krupičková, výchovný poradce ZŠ Slušovice
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Svatý Jan Křtitel – patron farnosti

Sportovní den

Jeho svátek připadá na 24. června a s tímto datem bývá spojena pouť ve Slušovicích.
Svatý Jan Křtitel patří k nejvýznamnějším křesťanským světcům. Je považován za posledního v řadě starozákonních proroků a patří ke světcům Nového zákona. Předpověděl
příchod Mesiáše a poznal, že Mesiášem je Ježíš. Položil život za pravdu a neustoupil, ani
když ho uvěznili…
Všechno, co o něm víme, je obsaženo v evangeliích. Byl synem Zachariáše, kněze jeruzalémského chrámu, a Alžběty, sestřenice Panny Marie. Jan byl o šest měsíců starší než
Ježíš.
Janovo narození předpověděl jeho otci Zachariášovi archanděl Gabriel. Zachariáše tím
velmi překvapil: „Nebo já starý jsem a manželka má zestarala ve dnech svých.“
Jan se jako mladý muž stal kazatelem a žil asketickým životem na Judejské poušti, kde
kolem sebe shromáždil zástup stoupenců. Živil se jen sušenými kobylkami a medem divokých včel. Nosil oděv z velbloudí srsti přepásaný koženým opaskem. Prohlašoval, že je
poslem Božím a hlásal příchod Mesiáše. Ve vodách Jordánu křtil na znamení očištění
a znovuzrození všechny, kdo k němu přicházeli a chtěli změnit svůj dosavadní způsob života. Pokřtil i Ježíše a nazval ho beránkem božím.
Jan také veřejně odsoudil, že král Herodes opustil svou první manželku a oženil se
s ženou svého bratra Herodiadou. Uražená Herodiada navedla svou dceru Salome, která
si měla od krále něco přát, aby si přála Janovu hlavu. Jan byl Herodem Antipou uvězněn
a později sťat a jeho hlava byla Salome věnována na podnosu.
K hlavním atributům sv. Jana Křtitele patří tenký rákosový kříž, křestní miska a beránek
se svatozáří.

V sobotu 27. srpna od 15 hod. se
uskuteční v areálu farní zahrady
Sportovní den.
Budou připraveny disciplíny, soutěže,
hry, bohaté občerstvení a spousta zábavy.
Zveme všechny, kteří si chtějí zpříjemnit konec prázdnin, zvláště mládež
a děti.

Přihlášky do výuky
náboženství
Přihlášky do výuky náboženství pro
školní rok 2011/2012 jsou k dispozici
v kostele u tiskovin nebo ke stažení na
webových stránkách farnosti v sekci
Vzdělávání. Vyplněné přihlášky odevzdávejte co nejdříve na faře. Povzbuďte své
děti ke vzdělávání ve víře a náboženskému životu.
P. Emil Matušů

Obraz v rámu zeleném kreslí v létě paní Zem.
Vlčí máky u polí, také chrpy, koukoly.
Louky, pole, zahrádky náhle jsou jak z pohádky.
Všechna kvítka podél cest touží růst a touží kvést.
Krásný obraz lidem všem kreslí v létě paní Zem.
Moji milí věrní čtenáři,
tři měsíce jsou opět za námi a já přicházím za vámi se svými zprávičkami
z naší školičky. Většinou se v závěru školního roku ve svém příspěvku loučím
s našimi předškoláčky po již tradiční závěrečné školkové akci spojené s nočním
spaním ve školce, letos je to však jiné.
V době, kdy pro vás skládám tyto řádky,
máme toto loučení a další červnové akce
teprve před sebou. Dovolte mi tedy spíše
ohlédnutí za tím, co se událo v naší školičce v těch uplynulých třech měsících.
Ve svém minulém příspěvku jsem vám
slíbila informaci o průběhu akce Zlínský
škrpálek, které jsme se zúčastnili s dětmi
z kroužku valašských tanečků. A musím
vám poděkovat, palečky jste drželi určitě
ze všech sil, protože jsme po všech stránkách s prezentací naší školky obstáli.

Nejvíc samozřejmě zazářily naše děti, jejich vystoupení v prostých valašských
krojích bylo milé, působivé a setkalo se
s velkým ohlasem. Keramické škrpálky,
které děti vyrobily, dostali jako dárek
z přehlídky představitelé obcí, kraje,
Magistrátu města Zlína, mateřské školy
ze Slovenska a všichni obdarovaní vyjád6

řili obdiv nad fantazií a šikovností našich
dětí. A v neposlední řadě se vytáhly
i paní kuchařky, které k prezentaci přispěly výrobou výborných vdolečků na
závěrečný raut. Při hodnocení přehlídky
dostalo slušovické Sluníčko od organizátorek akce po všech stránkách „za jedna“. Máme z toho samozřejmě velkou

radost a takové ocenění je i velkou motivací pro naši další práci s dětmi. Ale nejen my učitelky, hlavně naši malí účastníci si tento výlet do Zlína jaksepatří užívali. A patří jim velká pochvala za jejich
elán, nadšení, za to jak byli vzorní, trpěliví v časech, kdy se jen čekalo, jak byli
ukáznění při vycházce od Kongresového
centra do Zlíňanky na zmrzlinu, byli prostě super. A navíc přesně takoví, jak jsme
od nich očekávaly - naše děti nás podržely. Tož takový byl Škrpálek, velká akce,
ale ne jediná. Malí ogaři a cérky předvedli své vystoupení také na slušovickém
jarním jarmarku, ve školce děti viděly
několik divadelních představení, poslechly si koncert dětí ze ZUŠ, užily si na zahradě Pohádkové tancování, nabraly
spoustu zážitků na výletě do Zoo Lešná,
začali jsme jezdit do plavání, sešli jsme se
ve třídách s rodiči při velikonočním tvoření, vítali jsme nové občánky do života,
a co opravdu nejde nezmínit, to je květnový svátek všech maminek. Na tento
den se děti připravují dlouho dopředu,
chystají pro maminky dárečky, přáníčka
a vystoupení plné písniček, básniček,
cvičení, pohádkových dramatizací a tanečků, aby jim touto formou vyjádřily
svou lásku a poděkování za jejich péči
a starostlivost. Jsou při tom svém děkování vždycky úžasní a jejich bezprostřednost a neplánované vsuvky navíc vždycky
pobaví. Už máme za sebou i opékání
špekáčků při oslavě dětského dne (i když
letos jsme to stihli jen taktak, protože
nás ze zahrady předčasně vyhnal déšť),
a výtvarné práce dětí s tématikou jahod
pomohly dotvořit báječnou atmosféru
Jahodových hodů na slušovickém náměstí. Není toho určitě málo a to nás
ještě čekají další divadla, návštěva kamarádů v prvních třídách základní školy,
návštěva zbrojnice, sportovní olympiáda
spolu s prvňáčky základní školy, vítání
miminek do života a jako třešinka na
dortu již výše zmiňované noční spaní ve
školce, které je součástí našeho loučení
s předškoláky. Nejsem jasnovidka a tak
samozřejmě nevím, jaké bude to letošní,
zato bezpečně vím, že nám zase jako
každý rok bude trošku smutno za těmi,
kteří s námi ve školce strávili několik let
a teď definitivně odcházejí. Přeji všem
našim předškoláčkům vykročení do toho
velkého světa šťastnou nohou, aby zdárně zvládli všechny nelehké úkoly, které
na ně čekají nejen v první třídě, ale
v celém dalším životě.
Přeji našim dětem i vám všem krásné
léto plné sluníčka a pohody.

Pár tichých písniček údolím zní,
ať hřeje ohníček prázdninový!
Hvězdy a kapradí neprozradí
to, co si vypráví kamarádi…
Jana Tománková

Z pohádky do pohádky
1. června proběhlo na 1. stupni projektové vyučování pod názvem
„Z pohádky do pohádky“.
Cílem projektu bylo vzbudit u žáků zájem o čtení knih, prohloubit znalosti nejenom o pohádkách a pohádkových bytostech, ale i o jejich autorech a ilustrátorech.
Po ověření teoretických znalostí v pracovních listech a osvěžení zmrzlinou, kterou
žáci dostali jako dárek k MDD, pokračovalo dopoledne kreativním tvořením. Žáci
dle vlastní fantazie vyráběli pohádkové postavičky, středověké kostýmy a zbraně,
malovali filmové klapky, kulisy, masky….
Netradiční formou výuky tak děti oslavily svůj svátek.
Učitelky 1. stupně

Zeměpisná olympiáda
Během měsíce února proběhlo školní
kolo Zeměpisné olympiády.
Olympiáda má tři části: práce s mapou
a atlasem, test znalostí bez atlasu a starší kategorie prokazuje znalosti také
v práci s turistickou mapou.
Soutěž probíhala ve třech kategoriích.
Kategorie A pro 6. ročník měla téma
Vesmír a přírodní podmínky Země.
Účastnilo se 23 žáků, nejvíce bodů a vítězem této kategorie se stal Ondřej
TRNOVEC z 6. A. Druhá kategorie B pro
7. ročník měla téma Amerika, Asie
a Afrika. Soutěžilo zde 20 žáků, vítězem
se stal Jan VEČEŘA ze 7. A.
Kategorie C je určena žákům 8. a 9.
ročníku. V ní soutěžilo 29 žáků, na prvním místě se umístil Jaroslav PEČIVA, žák
8. A třídy. Všem vítězům gratulujeme
a ostatním děkujeme za účast.
Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do okresního kola, které se
uskutečnilo 9. března 2011 ve Zlíně.
V okresním kole nás reprezentovali Jan
Sousedík, umístil se na 12. místě, Jan
Večeřa, umístil se na 7. místě a Jaroslav
Pečiva, umístil se na 7. místě. To vše
v konkurenci základních škol a gymnázií
okresu Zlín.
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Děkujeme za vzornou reprezentaci
a přejeme podobné úspěchy i v dalších
letech a soutěžích.
Věra Janská, vyučující zeměpisu

Matematická
olympiáda
Nejprve proběhlo školní kolo Matematické olympiády, kterého se mohli
zúčastnit všichni žáci šestých tříd. Bylo
jim zadáno 6 obtížnějších příkladů
a podmínkou, aby se stali úspěšnými
řešiteli, bylo spočítat alespoň 4 příklady.
To se podařilo právě Alžbětě
PEŠTUKOVÉ ze třídy 6. A, která postoupila do okresního kola Matematické
olympiády. To se konalo 6. dubna 2011
na Gymnáziu T. G. Masaryka ve Zlíně.
Konkurence zde byla opravdu veliká.
Žáci měli vypočítat několik náročných
příkladů po dobu dvou hodin, ten kdo
dosáhl 9 a více bodů se stal úspěšným
řešitelem.
Naše žákyně Alžběta PEŠTUKOVÁ dosáhla 8 bodů, takže jí chyběl jeden jediný bod. Ale i to je obrovský úspěch,
proto moc a moc GRATULUJEME a děkujeme za účast.
Renata Bursová

Pythagoriáda

Archimediáda
Jde o soutěž ze znalostí a dovedností ve fyzice. Letošní ročník proběhl 23. února
2011 pod vedením pana učitele Šavary. Soutěž je určena žákům sedmého ročníku.
Letošního měření umu se účastnilo 14 žáků, museli prokázat své znalosti v několika, ne zrovna jednoduchých, úlohách. A s tímto si nejlépe poradili Lenka Červenková ze 7. B, Daniel Boháč ze 7. B a Lukáš Koutek ze 7. A.
Gratulujeme k výborným znalostem a všem ostatním děkujeme za účast.

MATEMATICKÝ KLOKAN 2011
V pátek dne 18. března 2011 se na
naší škole konala soutěž Matematický klokan. Šlo již o sedmnáctý
ročník této soutěže.
Soutěž probíhá na všech školách ve
stejný den, aby měli všichni účastníci
zajištěny stejné podmínky.
Žáci již tuto soutěž dobře znají a většina z nich se na ni opravdu těšila, mohli
touto cestou porovnat své znalosti s
ostatními spolužáky a vítězové tak měli
jistě dobrý pocit, když se umístili mezi
nejlepšími. Letos se soutěže zúčastnilo
208 žáků, účast nebyla tak vysoká, jak
jsme předpokládali, protože v době konání soutěže vypukla na škole chřipka
a mnozí žáci museli zůstat doma.
Matematický klokan je rozdělen do
čtyř kategorií. První kategorií je Cvrček,
které se účastní žáci druhých a třetích
tříd. Další kategorie má název Klokánek,
v té soutěží žáci čtvrtých a pátých tříd.
Následuje kategorie Benjamín, ta je pro
žáky šestých a sedmých ročníků a poslední kategorie se jmenuje Kadet, do ní
patří žáci osmých a devátých tříd.
A jak to vše dopadlo? No samozřejmě,
že dobře, žáci řešili příklady, jak jinak
než úspěšně a našlo se i nějaké to překvapení pro ty nejlepší nakonec. Ale
vezměme to pěkně po pořádku.
V kategorii Cvrček soutěžilo 51 žáků,
na prvním místě se umístila Laura Trávníková ze 3. A s 56 body. Hned za ní
byla Nikola Lukšová ze 3. A s 55 body

a stejného počtu bodů dosáhla i Lucie
Kuchařová ze 3. A.
V Kategorii Klokánek se zúčastnilo 69
žáků, nejlepších výsledků dosáhla Petra
Svobodová z 5. B s 92 body. Na druhém
místě byla Aneta Drdová z 5. A s 90
body a třetí příčku obsadila Denisa
Stoklásková z 5. A s 89 body.
Nejvyššího počtu bodů v kategorii
Benjamín dosáhl Lukáš Klečka ze 7. A
s 69 body. Za ním se umístila Lenka
Červenková ze 7. B s 66 body a třetí
pozici obsadil Daniel Boháč ze 7. B s 63
body. V této kategorii soutěžilo celkem
39 žáků.
Poslední kategorií byl Kadet, kde bychom napočítali 49 účastníků, z nichž
suverénně nejlépe počítal Pavel Mlích
z 9. B s 83 body. Na druhém místě byla
Karolína Tomšů z 9. A s 80 body a za ní
následovala Barbora Hefková z 9. A se
74 body.
Soutěžící taktéž dostali od svých vyučujících matematiky osvědčení o účasti,
jež bylo podepsáno organizátorkou soutěže paní Evou Pomykalovou a ředitelem
naší školy panem Rostislavem Šarmanem.
Všem žákům moc děkujeme za účast
v této soutěži a hlavně za snahu a trpělivost při počítání nelehkých příkladů.
Chtěli bychom taktéž poděkovat klubu rodičů za poskytnutí finančních prostředků na ceny pro nejlepší řešitele.
Renata Bursová
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Je to matematická soutěž, která prověřuje logické úvahy žáků šestého, sedmého a osmého ročníku. Žáci vypracovávají 15 matematických úloh, úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal 9
a více bodů.
Letošní školní kolo proběhlo 9. února
2011. Účast na soutěži byla vysoká. V 6.
ročníku soutěžilo 27 žáků, úspěšným
řešitelem se stal Ondřej TRNOVEC z 6.
A, v 7. ročníku se do soutěže přihlásilo
celkem 20 žáků, vítězem a úspěšným
řešitelem byl Jan VEČEŘA ze 7. A. V 8.
ročníku změřilo své znalosti 29 žáků,
úspěšnými řešiteli se stali Jaroslav PEČIVA
(8. A), Jakub BĚLÍČEK (8. C), Eva
BARTOŇOVÁ (8. A) a Jakub KŘÍŽKA
(8. A). Úspěšným řešitelům blahopřejeme a všem děkujeme za účast.
Všichni úspěšní řešitelé školního kola
postoupili do okresního kola na ZŠ
Slovenská ve Zlíně, které proběhlo 24.
března 2011. Soutěže se zúčastnili jen 4
žáci, protože se kryly termíny některých
soutěží. Už to, že žáci do okresního kola
postoupili je veliký úspěch. Úkolem bylo
spočítat 15 nelehkých matematických
příkladů. Úspěšnými řešiteli se v okresním kole stali ti, kteří dosáhli alespoň 9
bodů z 15 možných. Z našich zástupců
toto kritérium splnili Jakub KŘIŽKA (11b.)
a Jaroslav PEČIVA (11b.).
Gratulujeme a přejeme jim spoustu
dalších úspěchů.
Na organizaci soutěže se podílely
paní učitelky vyučující matematiku
v jednotlivých ročnících:
Renata Bursová, Věra Janská
a Jana Šišková.

Nadační fond
pro rozvoj a podporu Slušovic
pořádá

dne 3. září 2011

PODZIMNÍ TRH
(od 9 do 15 hod.)

Zveme Vás k nákupu čerstvých
sýrů, vajíček, pečiva, koření, frgálů,
klobásek, medoviny, vína, dalších
dobrot a tradičních řemeslných
výrobků.
Doprovodný program:
cimbálová muzika, taneční soubory,
atrakce pro děti.
AKCE SE KONÁ
ZA KAŽDÉHO POČASÍ!
www.nadacnifond-slusovice.cz

APRÍLOVÝ DEN BEZ APRÍLA
Literatuře byly věnovány první dvě
vyučovací jednotky, kde žáci prezentovali vlastní oblíbenou knihu. Prezentaci
si děti připravily v Powerpointu a doplnily četbou úryvku z vybrané knihy.
Součástí této hodiny bylo také dobrovolné vytvoření vlastní povídky. Úroveň
těchto „literárních dílek“ posoudila skupina učitelů češtiny a vyhodnotila
a ocenila nejzdařilejší z nich.
Umístění žáků v literární soutěži.
1. místo Michaela Kolková (9. B) povídka Přítel po síti; 2. místo Jakub
Bělíček (8. C) - báseň Nezdařilý útěk
páva ze zoo; 3. místo Anna Gajdošíková
(6. B) - povídka Barčiny výlety; 4. místo
Patrik Tomšů (9. B) - povídka Vzpomínka na lásku.
Pochvalu za napsání soutěžní povídky
získali tito žáci: Martin Šmakala (6. A),
Hedvika Pekařová (6. B), Lukáš Koutek
(7. A), Milan Vala (7. A), Pavlína Kutrová
(7. A), Lenka Červenková (7. B).
Další dvě vyučovací hodiny proběhly v
duchu výtvarných činností, kdy žáci malovali ilustraci zvolené knihy a pro lepší
pochopení ilustrace museli i jednoduše
svoje výtvarné dílo slovně popsat. Také
v této oblasti došlo k vyhodnocení nejlepších z nich. Ocenit výtvarné práce
bylo velmi těžké, protože výkresy byly
více než obdivuhodné.
Výtvarná soutěž: 1. místo Lucie
Hašková (7. A); 2. místo Renáta Řeháková (8. C); 3. místo Tereza Rafajová
(9. B).
Pochvalu za výtvarné ztvárnění ilustrace k oblíbené knize obdrželi následující
žáci: Hedvika Pekařová (6. B), Vojtěch
Knirsh (7. A), Ivana Tomšů ( 9. A), Michal
Sousedík ( 9. A), Pavel Laštovica (9. B),
Jan Oškera (9. B), Jan Gajdošík (9. B),
Veronika Steinová (9. B), Jan Vinklárek
(9. B), Lukáš Lacina (9. B), Patrik Tomšů
(9. B)
Vítězové obou soutěží obdrželi výhru
v podobě knižních peněžních poukázek.
Finance na zakoupení odměn poskytl
Klub rodičů při ZŠ Slušovice, za což jim
děkujeme.
Poslední dvě hodiny byli žáci rozděleni do čtyř skupin. Tři skupiny si vzali na
starost knihovnice z Městské knihovny v
Luhačovicích, Petra Janošová z Knihovny
Újezd a pan Hrbáček z vydavatelství
ANSA. Seznámili žáky se vším, co souvisí
s vydáváním, výběrem a půjčováním
knih. Patří jim za to velké poděkování,
protože žákům se setkání velmi líbilo.
Čtvrtá skupina, kterou tvořili žáci 9.
tříd a někteří osmáci, měla možnost setkat se se spisovatelem Karlem Kostkou,
který publikuje své knihy pod pseudonymem Cubeca. Možná, že v některé ro-

dokončení ze str. 1

dinné knihovně najdete jeho dobrodružné romány: Zlato Afriky, A Bůh mlčel,
Zlatá skrýš, Prokletí zlatokopů, Tajemství
skrytého kláštera či Ve spárech osudu.
Poutavá přednáška zahrnovala nejenom
zajímavosti o jeho vydaných románech,
ale byla také psychologickou sondou do
typů lidí a duší mladé generace. Účastníci
poslouchali se zájmem a činorodě se
zapojovali do interaktivního zkoumání
lidských reakcí a myšlení. Žáky i přítomné učitele zaujala myšlenka tzv.
JINAKOSTI, kdy se snažil pan spisovatel
dětem vysvětlit, že člověk zaujme nejvíce druhé tím, že se odlišuje. Cituji jeho
myšlenku: „Většina lidstva nedělá nic jiného, než že se opakují jedni lidé po jiných lidech. Ale výjimeční a úspěšní lidé
se liší od těch opakovačů právě tím, že
přistupují k věcem jinak, jsou vždy
o něco vepředu, jsou těmi, po kterých
budou ti průměrní opakovat.“ Setkání
s panem Kostkou bylo netradiční, zajímavé, což dokazuje i to, že žáci odmítli
přerušení povídání, i když školní zvonek
upozornil na možnost přestávky.
Den s knihou byl žáky hodnocen výbornou známkou a my učitelé jsme se
přesvědčili o tom, že děti netráví většinu
času jen u počítačových her, ale hledají,
půjčují a kupují si i knihy, které čtou se
zájmem, mají své oblíbené autory i žánry
a kniha je pro ně často opravdovým
přítelem.
R. Krupičková

Soutěž
EUROREBUS
Na podzim školního roku 2010/2011
proběhlo na naší škole korespondenční
kolo celostátní soutěže Eurorebus. Do
soutěže se zapojili zástupci všech tříd na
druhém stupni. Žáci odpovídali na 15
otázek. Kriteria postupu, tj. účast nejméně 15 žáků a samozřejmě správné
odpovědi, splnily však jen čtyři třídy.
Do krajského kola, které proběhlo 4.
dubna 2011 v Otrokovicích, postoupily:
7. B, 8. A, 8. C, 9. B.
Naše škola dosáhla velmi pěkného
úspěchu, dvě družstva postoupila do
celostátního kola do Prahy, které se
uskutečnilo 6. června 2011.
Blahopřejeme k dosaženému úspěchu
a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy našim žákům:
7. B - Vojtěch Volčík, Antonín Pavelka,
Lenka Červenková
8. A - Jaroslav Pečiva, Jakub Žůrek,
Eva Bartoňová
Věra Janská
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit a doprovodit na poslední cestu
naši maminku, babičku a prababičku
paní Ludmilu Chytilovou. Poděkování
patří také paní Jitce Bednaříkové za
slova útěchy.
syn František s rodinou
Jménem rodiny děkuji za citlivý
a lidský přístup při požáru rodinného
domku ve Slušovicích č.p. 186 dne 15.
března 2011.
Zvláštní poděkování patří hasičům
za rychlou a šetrnou likvidaci požáru.
František Chytil s rodinou

VZPOMÍNKA
„Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád,
uměl jsi pomoci, potěšit a rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat…

Dne 20. července
2011 uplyne smutných 25 let, kdy zemřel pan Josef
Fojtík ze Slušovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Dne 4. července
2011 vzpomeneme
1. výročí úmrtí mého manžela pana
Leopolda Böhma.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu prosím
tichou vzpomínku.
Manželka Vlasta a synové s rodinami.

Čas běží, bolest zůstává…
2. července je tomu rok, kdy od nás
odešel tam, odkud
není návratu, můj milovaný manžel, náš
tatínek a dědeček
pan Josef Mika.
S bolestí v srdci vzpomíná

manželka a děti s rodinou.
24. června je tomu 7 let, kdy z našeho rodinného kruhu navždy odešel
náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček pan Ludvik Trunkát.
S bolestí v srdci vzpomíná
dcera, syn, snacha s rodinou.

Dne 12. srpna 2011 uplyne 10 let,
co nás opustil manžel, otec a dědeček
pan Otakar Bednařík. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Společenská
kronika
• Jubilanti

LEDEN 2011
Miroslav Valerián
75 let
Jarmila Schreiberová
75 let
Františka Oškerová
90 let
Františka Jakubová
90 let
Josef Michalík
75 let
Zveřejnili jsme dodatečně lednové jubilanty, kteří nebyli v minulém čísle otištěni.
DUBEN 2011
Oldřich Method
75 let
Ludmila Plšková
70 let
Antonín Manďák
90 let
Zdenka Drápalová
90 let
KVĚTEN 2011
Ludmila Klemšová
80 let
Marie Matúšová
70 let
Stanislava Studená
96 let
Jubilantům srdečně blahopřejeme.
• Narození
Veronika Hanáková
Karolína Kovářová
Sofie Garguláková
Dorota Štěpánů
Magdalena Křiváková
Michael Kučeřík
Nela Váňová
Klára Halásková
Václav Křížka
Simona Kuželová
Dominik Kotek
Vanesa Skybová
Šťastným rodičům blahopřejeme.
• Úmrtí
Pavel Hladík
Ludmila Chytilová
Antonie Žáčková
Upřímnou soustrast pozůstalým.
•Sňatek uzavřeli
Rostislav Hybl a Kateřina Laštovicová
Tomáš Pečiva a Jana Hubová
Libor Křížka a Renata Štěpánová
Tomáš Smažinka a Daniela Daňková
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
matrikářka

DIAMANTOVÁ SVATBA
Dne 2. dubna 2011 proběhla oslava
60 let společného života manželů
Jaroslava a Boženy Horníkových ze
Slušovic.
Na oslavě, která se uskutečnila v kruhu rodiny, přátel a známých manželům
Horníkovým poděkovali zástupci města
a do dalších let jim popřáli hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
matrikářka

Základní umělecká škola ve Slušovicích
Základní umělecká škola učí své absolventy vnímat a hodnotit různé druhy umění,
probouzí jejich estetické cítění, ovlivňuje jejich celoživotní zájmy či dokonce profesní
kariéru. A v neposlední řadě také výchovu jejich dětí a vnuků, které pravidelně přivádějí právě ti, kteří tuto instituci dříve sami navštěvovali. V dnešní éře pasivní zábavy
a konzumního způsobu života je každý mladý člověk ochotný věnovat se aktivně
umělecké činnosti, s mírnou nadsázkou řečeno, malým zázrakem. Společnost dnes
oceňuje spíše jazyky a sport, umělecké koníčky jsou tak trochu na okraji zájmu. Navíc
je k jejich pěstování třeba vytrvalost a píle, která velké části mladé generace nepřipadá zrovna atraktivní. Proto je třeba vysoce vyzdvihnout ty, kteří znají cenu tohoto
druhu vzdělání.
V letošním roce oslaví Základní umělecká škola Zlín – pobočka Slušovice 30 let své
činnosti. Pobočku v roce 1981 založila Jarmila Šustková (kytara, klavír, akordeon.), až
do roku 2009 působila jako její vedoucí a vybudovala ji do dnešní podoby. V počátcích dojížděli do Slušovic dva učitelé, v současnosti vzdělává 90 žáků v hudebním
oboru již devět učitelů:
Daniel Rafaj (vedoucí pobočky) – zobcová flétna, keyboard, lesní roh, trubka,
Josef Geryk – housle, Miroslav Janota – zobcová flétna, klarinet, saxofon, Pavla
Martinů – klavír, Petra Oharková – kytara, Hana Rafajová – klavír, Lenka
Rafajová - zpěv, sborový zpěv, Petra Soldatová – klavír. Na pobočce v Trnavě, která je součástí slušovické pobočky, vyučují dva učitelé – Petra Soldatová (klavír)
a Robert Buchberger (kytara).
Činnost slušovické pobočky Základní umělecké školy Zlín je bohatá, jen v letošním
školním roce uspořádala 10 koncertů (podzimní, adventní a vánoční, jarní, závěrečné), 2 setkání s důchodci, 4 vystoupení (pro ZŠ a MŠ), spolupracuje při obřadech vítání občánků, na jarních trzích atd.
Slavnostní koncert k výročí se uskutečnil 17. června 2011 v 17.00 hod
v městském kulturním středisku a byl
zejména poděkováním vedení Základní
školy Slušovice, v jejichž prostorách základní umělecká škola působí, Městskému úřadu Slušovice a také rodičům
našich žáků za stálou podporu. Na koncertě byly zastoupeny všechny hudební
nástroje, které se zde vyučují, sólový
zpěv, představil se také žákovský sbor a
k dobré náladě přispěla školní cimbálová
muzika Strunka. Na programu se podíleli nejmladší žáci, ale také starší žáci 2. stupně, uměleckým vrcholem bylo společné
vystoupení učitelů ZUŠ.
A co budoucnost? Doufáme, že zájem o umělecké vzdělávání ve Slušovicích bude
trvat či ještě narůstat a my tak můžeme rozšiřovat naši nabídku o výuku dalších hudebních nástrojů a uměleckých oborů, které učíme v naší škole - výtvarný, taneční,
literárně-dramatický.
Mgr. Martina Hniličková (ředitelka ZUŠ Zlín)
Daniel Rafaj (vedoucí pobočky)

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu místostarostovi Jindřichu
Elšíkovi a Radě města Slušovice za vstřícné jednání a rychlé řešení úpravy kanalizace v ulici Osvoboditelů.
M. Staněk

Fotografická soutěž
Velmi pěkného úspěchu dosáhla
Kateřina PEMPUŠOVÁ z 9. B třídy. V soutěži nazvané „Když stromy pláčou“ obsadila krásné 3. místo. Ocenění soutěžících
proběhlo 4. června 2011 v Brně.

SLUŠOVICKÉ NOVINY • měsíčník města Slušovice, vydává Městský úřad Slušovice, PSČ 763 15.
Redakční rada Mgr. Jindřich Elšík, Hana Hlaváčová, Jana Kapustová a Jana Marušáková.
Graﬁcká úprava a zlom RENO Zlín [reno@zlin.cz], tisk D print Zlín. Náklad 1200 výtisků. REG MK ČR E 13113. NEPRODEJNÉ.
Vyjádřená stanoviska v uvedených příspěvcích se nemusí shodovat s názorem redakce SN.

