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Slovo starosty

Masopust ve škole
V pátek 28. února se v naší škole konal již tradiční masopustní průvod,
který si připravily děti ze školní družiny pod vedením vychovatelek.
Medvěd s medvědářem, děti i dospělí v maskách. Za doprovodu harmoniky se
zpívalo, tančilo. Veselá masopustní nálada zavládla celou školou a neměla konce.
Nakonec se všichni unavení účastníci rádi občerstvili voňavými koblížky. A po krátké obědové přestávce pokračoval program karnevalem v tělocvičně pro všechny
děti školní družiny. Tam se po krátkém úvodu předváděly a hodnotily masky dětí.
Tančilo se, dovádělo a sportovalo. Protože byli všichni nejlepší, byli odměněni stejnou sladkou odměnou. My dospělí jsme se taky dobře bavili a jsme rádi, že lidové
tradice a zvyky se líbí i našim nejmladším.
I. Jurečková, vychovatelka ŠD

Od začátku letošního roku probíhá
postupná výměna a doplnění nových
kontejnerů rozmístěných ve městě pro
třídění plastů, skla a papíru. Chtěl bych
požádat obyvatele žijící ve městě
Slušovice, aby ve větší míře začali využívat tyto kontejnery pro třídění odpadů.
Díky moderní době, která klade vysoké nároky na hygienu našich domácností a potravin, nám zůstává značné množství obalových materiálů, které lze dnes
vytřídit a odevzdat k druhotnému zpracování. Jedná se o všechny čisté obaly
z plastu, skla a papíru včetně doplňkových balících folií pro větší množství
zboží, které můžeme odložit do nádob
na tříděný odpad.
Přestože mám vyzkoušeno, že třídění
odpadů je poměrně pracné, přál bych si,
aby co nejvíce občanů města začalo ve
větší míře odpady třídit. Můžete tím
významně ovlivnit výši vlastních poplatků za odpady, protože největší položkou poplatku za odpady jsou platby za
svoz netříděného odpadu.
Připomínám případným novým obyvatelům našeho města, nebo zájemcům
o třídění, že existuje také možnost odevzdávat pytlované plasty a kartonové
nápojové obaly při mobilním svozu,
který probíhá jednou měsíčně po celém
městě. Odkládací pytle si můžete zdarma vyzvednout v kanceláři služeb města
v I. patře budovy městského úřadu
a termíny svozů jsou zveřejněny na internetových stránkách města a v kabelové televizi.
Novou, další možností, kterou nabízíme občanům města žijícím v rodinných
domech, je bezplatná výpůjčka 800 litrových kompostérů na ukládání bioodpadu. Podmínky této 5-ti leté výpůjčky jsou stanoveny ve smlouvě a jsou
jednoduché a splnitelné pro každého.
Po uplynutí této doby mohou být kompostéry odkoupeny za cenu 50 Kč +
DPH. Pokud vás tato nabídka oslovila,
máte možnost si vyzvednout na městském úřadě v I. patře u paní Zavřelové
smlouvu s předávacím protokolem. Zde
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Ze zasedání rady města
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také budete seznámeni s dalším postupem pro vyzvednutí kompostéru.
Nelze si nevšimnout, že systému třídění odpadu poměrně málo využívají některé provozovny na území města. Proto
nabízíme a budeme nabízet majitelům
nebo provozovatelům těchto zařízení
spolupráci města formou zajištění pravidelného odvozu většího množství vytříděného odpadu.
Petr Hradecký

Poplatky
Od konce měsíce března se začínají
vybírat poplatky za svoz odpadu na
období duben 2014 – březen
2015. Finanční částka zůstává ve stejné výši jako v minulém roce tj. 500 Kč
za občana bydlícího ve Slušovicích.
Platbu můžete uskutečnit v pokladně
města, I. patro u paní Zavřelové.
Zároveň upozorňujeme majitele
psů, kteří do konce měsíce února neuhradili poplatek za svého psa, aby
tak neprodleně učinili a předešli případným sankcím.

• Rada města schválila společnosti
ONYX Zlín finanční příspěvek ve výši
3 000 Kč na sociálně terénní protidrogové služby Streetwork Zlín na územní
města Slušovice.
• Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč na činnosti
společnosti Baby Box.
• Rada města schválila pořádání akce
Tuning Auto Show v termínu 25. a 26.
7. 2014 za předem stanovených podmínek.
• Rada schválila smlouvu o výrobě
a vysílání reportáží z města Slušovice se
společností Regionální televize CZ, s.r.o.
v rozsahu 10 reportáží a využití infolišty
pro prezentaci zajímavých akcí města.
• Starosta informoval radu o zpracované kalkulaci na opravu parkovacích
ploch na ul. Družstevní vedle panelových domů a přestavbu chodníku v ul.
Na Stráni.
• Starosta informoval radu o průběhu
spolupráce se dvěma architektonickými
firmami pro účely studie rekonstrukce
náměstí, sokolské zahrady a přilehlých
zelených ploch. Starosta zajistí do příštího zasedání rady ucelení finančních návrhů firem, na základě kterých bude vydáno stanovisko o způsobu financování
těchto studií.
• Rada města schválila ZO Českého
svazu chovatelů Slušovice finanční pří-

spěvek ve výši 20 000 Kč, který bude
použit na výdaje spojené s oslavou 50.
výročí založení svazu.
• Starosta předložil radě žádost Barum
Czech Rally Zlín o povolení průjezdu
rychlostní zkoušky 44. Barum Czech
Rally Zlín, automobilové soutěže
Mistrovství Evropy ve dnech 29. 8. – 31.
8. 2014. Rychlostní zkouška se uskuteční v dostihovém areálu a jeho blízkém
okolí (směr Trnava, Hrobice, Březová).
• Rada města schválila uzávěru komunikace kolem letiště Bílá Hlina pro automobilovou soutěž Rallysprint Kopná dne
30. 5. 2014 a pronájem zpevněných
ploch a místní komunikace u dostihové
dráhy za účelem servisní zóny v sobotu
31. 5. 2014.
• Rada města neschválila žádost
o povolení testování závodních vozů na
účelové komunikaci kolem rakovského
kříže vzhledem k dlouhodobému záměru využívat tuto lokalitu pro volnočasové
aktivity občanů města a nejbližšího
okolí.
• Rada města vzhledem k vysoké
účasti v loňském ročníku odsouhlasila
finanční příspěvek na akci Cyklobrána
do prázdnin ve výši 2 000 Kč. Jedná se
o závod pro děti na horských kolech,
který se uskuteční v červnu v areálu hotelu Všemina.

Více na www.slusovice.eu

Využívání nového místního rozhlasu

Příprava oslav
130. výročí založení
SDH Slušovice
Dne 25. 5. 2014 se ve Slušovicích
uskuteční oslavy 130 let založení
SDH Slušovice a výročí 10 let od svěcení městského a hasičského praporu. Při této příležitosti proběhne výstava
fotografií, dobových materiálů a protokolárních knih.
Výbor SDH Slušovice se obrací
s prosbou na občany, kteří mají fotografie, nebo jiný materiál související s historickou i přítomnou činností SDH Slušovice, o zapůjčení na tuto
výstavu.
Kontakty • e-mail: l.mika@seznam.cz
mobil: 603 505 303, 606 715 473,
777 764 247

Jak jsem vás již informoval v minulém čísle Slušovických novin, součástí projektu
„Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města
Slušovice a obcí Kašava, Trnava a Všemina“ bylo vybudování městského rozhlasu,
jehož hlavním posláním je operativně vydávat varovná hlášení obyvatelům.
Rozhlas budeme využívat také ke sdělování informací z radnice. Bude se jednat
například o zprávy z městského úřadu, o přerušení dodávky elektrické energie, poruchy na vodovodním řádu apod. Systém umožňuje, aby byla relace vysílána jen v určitých částech města a této možnosti budeme také využívat. Proto pokud bude potřeba sdělit např. vypnutí elektrické energie v některých ulicích města, bude oznámení
vyhlášeno jen v dané lokalitě.
Na základě rozhodnutí rady města nebude rozhlas využíván pro komerční účely – tj.
prodej, různé služby apod. Tyto informace budeme sdělovat nadále prostřednictvím
dobře zavedené informační smyčky v kabelové televizi a na webových stránkách
města.
Petr Hradecký

Poděkování
Tak jako každým rokem, i v letošním roce bylo možné ve Slušovicích potkat dvojice
členů SDH, kteří roznášeli pozvánky a prodávali vstupenky na tradiční končinovovu
zábavu, která se uskutečnila v prostorách nové sokolovny. Výtěžek z této akce je
hlavním finančním zdrojem sboru, z kterého se hradí náklady spojené s činností družstva mládeže a soutěžních družstev v požárním sportu.
Tímto děkujeme všem občanům, kteří nás podpořili zakoupením vstupenky nebo
darem. Děkujeme sponzorům za věcné i finanční dary. Děkujeme i všem hostům
končinové zábavy, městu Slušovice a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
přípravě a uskutečnění končinové zábavy.
Výbor SDH Slušovice
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Policie Vizovice
informuje
Město Slušovice je druhou největší obcí ve služebním obvodu Obvodního oddělení policie Vizovice. S koncentrací a pohybem obyvatel též souvisí podmínky,
které umožňují páchání trestné činnosti a následně ovlivňují i míru úspěšnosti odhalení pachatelů. Dalšími faktory negativně ovlivňujícími páchané protiprávní jednání ve městě je zejména nedostatečně rozvinutá občanská vybavenost pro dospívající mládež, velký pohyb osob bez trvalého pobytu ve Slušovicích (zejména sídliště Padělky), mnohdy ubytovaných na ubytovnách, občanů slovenské a ukrajinské
národnosti, koncentrace non-stop barů, veliké diskotéky a herny i absence městského kamerového dohlížecího systému, který by monitoroval riziková místa. Na
město Slušovice byli v roce 2013 přiděleni dva územně odpovědní policisté: prap.
Tomáš Kubů a prap. Jana Gabrišová.
V roce 2013 bylo v teritoriu města spácháno a orgány činnými v trestním řízení
zaevidováno 50 trestných činů, z nichž 18 bylo šetřeno službou kriminální policie
a vyšetřování a 32 přímo policisty obvodního oddělení Vizovice. Převážnou část
tvořily trestné činy proti majetku (krádeže, krádeže vloupáním, podvody), dále
trestné činy proti svobodě (porušování domovní svobody), trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných a trestné činy proti životu a zdraví. Celkově bylo dosaženo
objasněnosti ve výši 66 %. V uplynulém roce tedy došlo k poklesu trestné činnosti,
neboť na území města Slušovice bylo v roce předchozím spácháno a orgány činnými v trestním řízení zaevidováno 61 skutků.
V oblasti přestupků byl v obou letech většinový podíl přestupků v dopravě, což
vychází i z koncepce dané Policejním prezidiem ČR a Krajským ředitelstvím policie
Zlín – přísný postih „pirátů silnic“, zaměření se na nepoužívání zádržného sytému,
manipulace s hovorovým zařízením během řízení motorového vozidla a nesprávný
způsob jízdy. V roce 2013 bylo na území města orgány Policie zaevidováno 436
přestupků, z nichž to většinou byly přestupky v dopravě (68), z toho bylo 27 přestupků řízení motorového nebo nemotorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky! Dále to byly přestupky proti majetku, přestupky ve veřejném
pořádku, přestupky proti občanskému soužití. Zvláštní a velmi aktuální kapitolou
jsou přestupky namířené proti městskému mobiliáři. Celkově bylo na teritoriu OOP
Vizovice zaevidováno 1 166 přestupků. Alarmující je nárůst řidičů řídících motorová vozidla pod vlivem omamných a psychotropních látek. Jen za poslední dva
měsíce loňského roku Policie zastavila a kontrolovala takových řidičů na území
města šest!
Dlouhodobě působí Policie ve Slušovicích v dohledu na silniční provoz, dohlíží na
přechody pro chodce v rámci akce „Bezpečně do školy“. Územně odpovědní policisté se pravidelně schází s představiteli místní samosprávy a řeší i problémy k této
věci, či kontrolují a upravují společně vytyčené cíle, které mají vést ke zvýšení bezpečnosti občanů Slušovic. Také publikují články ve Slušovických novinách a seznamují tak veřejnost s aktuálními problémy, doporučeními a varováním.
Nezanedbatelnou částí prevence je rovněž spolupráce se Základní školou Slušovice
a jejím ředitelem Mgr. Rostislavem Šarmanem. A to zejména ve formě besed na
určitá témata s různými ročníky (práce PČR, BESIP, drogová problematika, alkoholismus, zvyšování právního vědomí apod).
Po zhotovení celkové bezpečnostní situace, rozboru nápadu trestné činnosti
a spáchaných přestupků je třeba učinit určitá doporučení. Tím hlavním je zejména
důrazné doporučení zřízení městského kamerového dohlížecího systému. Po jeho
zavedení ve Vizovicích se snížil počet útoků vandalů proti městskému mobiliáři
velmi rapidně. Jako vhodná místa PČR doporučuje dohled hlavně nad prostorem
náměstí Svobody, prostorem kruhového objezdu, prostorem před disko klubem
SUD. Dalšími doporučenými lokalitami se jeví vjezdové či výjezdové komunikace do
města. Opětovné odložení či úplné zamítnutí instalace městského kamerového
systému je krokem velmi konzervativním, který nepřispívá k boji s kriminalitou, ať
již jen tou „bagatelní“ pouliční, tak i závažnou – krádeže vloupáním, krádeže většího rozsahu atp. Rovněž preventivní dopad není zanedbatelný.
Závěrem patří opětovné poděkování představitelům místní samosprávy, pracovníkům městského úřadu, SDH Slušovice a mnoha jiným, se kterými Policie ČR
v průběhu roku 2013 spolupracovala.
Prap. Tomáš Kubů
Prap. Jana Gabrišová
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Jak pomohla Evropská unie
a Evropský sociální fond
našemu městu?
V letech 2012 - 2013 byla vytvářena
pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“,
který je v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1. 5. 2013 do 30. 11.
2013 byla ve Městě Slušovice v rámci
projektu podpořena 2 pracovní místa na
VPP za 184 433 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila
85 %, tj. 156 768,05 Kč a ze státního
rozpočtu České republiky činila 15 %, tj.
27 664,95 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP
byla zaměřena na pozice – dělník. Na
těchto pracovních místech pracovali občané, kteří vzhledem k dlouhodobé nezaměstnanosti, věku a zdravotnímu stavu obtížně hledali zaměstnání.

STATISTIKA
– evidence obyvatel
Počet občanů ČR žijících
ve Slušovicích k 1. 1. 2014 2 907
V roce 2013 se narodilo 25 dětí

9 chlapců a 16 děvčat
Zemřelo 27 občanů

15 mužů a 12 žen
Bylo uzavřeno 
13 sňatků

BYTOVÝ TEXTIL
POLÁŠEK
nabízí:
AKCE na měsíc DUBEN
10% sleva na prostěradla
micro, froté, Jersey
Dále nabízíme:
povlečení Polášek, Matějovský
záclony
prostírání, ubrusy
dekorační látky
ručníky, osušky
utěrky z egyptské bavlny
spodní prádlo pánské, dámské
pyžama, župany
lína, koberce – SPOCTEX
matrace – akce
ELITE 1+1 zdarma 4 990 Kč
Těšíme se na vaši návštěvu!

Město Slušovice vás zve…
Město Slušovice pro Vás v letošním
roce přichystalo opět hodně zajímavých
počinů.
25. ledna jste mohli navštívit a protančit noc na Prvním městském plese.
Troufám si napsat, že ples byl úspěšný.
Uskutečnila se také další akce – dva
samostatné koncerty THE BACKWARDS
– Beatles revival (15. a 16. března).
Tato revivalová skupina se stala dvojnásobným vítězem Beatlefestu v New
Yorku v let. 1998 a 2003, kdy za sebou
nechala poprvé 38 a podruhé 44 kapel.
Ve Slušovicích jsme mohli vidět skvělou show a slyšet naprosto autentický
zvuk. Po skončení koncertů se konala
autogramiáda, při níž probíhalo i fotografování s kapelou.
Nejbližší plánovanou akcí je pořad
Sejdeme se (nejen) na Vlachovce
s Josefem Zímou, který se uskuteční 4.
dubna, a poté divadelní představení
Divadla v Rytířské s názvem Úhlavní
přátelé. Tato francouzská komedie měla teprve 15. února svou českou premiéru v Praze. Diváci se podle odezvy velmi
bavili.
U nás v nové sokolovně se bude představení konat v neděli 1. června v 19
hodin. V hlavních rolích uvidíte Terezu
Kostkovou, Miroslava Vladyku, Nelu
Boudovou a Radka Holuba.
Vstupenky jsou již nyní v předprodeji
v městské knihovně. Cena vstupenky je
200 Kč. Rezervace přijímáme na tel.
čísle 575 570 636 či na emailu knihovna.slusovice@cmail.cz.

O tomto představení píší na webových stránkách Divadla v Rytířské toto:
Svěží francouzská komedie o tom, jak
snadné je narušit dlouholeté přátelství... aneb Co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem na
návštěvu nejlepších přátel.
Pierre a Marie jedou za svými dlouholetými přáteli Charlesem a Carole, kteří
žijí v půvabném venkovském domě.
Cesta je dlouhá a Pierre s Marií si krátí
čas svou oblíbenou zábavou - pomlouváním. Není těžké uhodnout, kdo je
v centru jejich pozornosti a na kom nenechají nit suchou. Bohužel víc než
drobným nedostatkem se ukáže nepatrný detail. Pierre nezamkl klávesnici na
svém jinak úžasném mobilu a omylem
vytočil číslo svých hostitelů. Charles
a Carole díky tomu v přímém přenosu
poslouchají vše to, co si o nich jejich
nejlepší přátelé myslí... Jsou šokovaní
a taky naštvaní.
Ačkoli by bylo jednodušší návštěvu
zrušit, rozhodnou se, že si se svými „nejlepšími přáteli“ trochu pohrají. Bez
servítek a ohledů využijí všech pravdivých i nepravdivých informací, které se
o sobě dozvěděli, aby Pierrovi a Marii
ukázali, že pomlouvat se opravdu nevyplácí! Výsledkem je samozřejmě skvělá
zábava. Komedie, která měla ve Francii
premiéru v roce 2003, se v zemi galského kohouta stále úspěšně hraje a herci
i diváky je velmi oblíbená. Vždyť jenom
v Paříži ji doposud vidělo přes milion
diváků.

THE BACKWARDS
– Beatles revival
Slušovice, 15. a 16. 3. 2014


Foto: Petr Jaroň
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Plánován je řemeslný trh (6. září)
a koncert kapely Spirituál kvintet
(20. září). Na Mikuláše čeká (nejen) na
děti pořad přímo tematický – pohádka
hvozdenských ochotníků Taneček
přes dvě pekla. Na tato dvě posledně
jmenovaná představení vstupenky
v současné době nerezervujeme – prozatím nejsou v prodeji.
V době uzávěrky tohoto vydání
Slušovických novin jednáme o další akci,
kterou je koncert hudební skupiny Duo
Jamaha – 22. července. Prozatím pouze
předběžně. Bližší informace, zda se koncert uskuteční, obdržíte v městské
knihovně, na městském úřadě nebo
z vitrín Města Slušovice.
Pokud si nechcete nechat nějakou
zajímavou událost ujít, stačí sledovat
vitríny Města Slušovice. Nebo můžete
být informováni prostřednictvím emailu,
pokud napíšete zprávu na email knihovna.slusovice@cmail.cz a do předmětu
zprávy uvedete Oznamky. Poté vám budou chodit upozornění na akce Města
Slušovice, začátek předprodeje atd.
Věříme, že nabídka akcí Vás oslovila.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za Kulturní komisi města Slušovice
Jana Kapustová

Včelařské okénko

Slušovičtí včelaři sledují vývoj

Celosvětová organizace včelařů s názvem Apimondie sdružuje 51 stálých
členů a řadu členů přidružených (z cca 105 států). Tato organizace pořádá
každé dva roky v některém ze svých členských států výstavy. Pro pořádající
stát jde vždy o prestižní záležitost, protože se mu takto dostává příležitosti
k prezentaci svého včelařství v celosvětovém měřítku.
Hostitelskou zemí v loňském roce se stala Ukrajina. Výstava se
uskutečnila v ukrajinském Kyjevě, a tak jsme podobně jako delegace včelařů z řady dalších evropských zemí využili příležitosti a lákavé akce se zúčastnili. Za naši organizaci na akci Apimondie vycestovali Antonín Ševců z Březové a Radek Květák z Deštné. Účast na
kyjevské výstavě byla pro nás vítanou příležitostí jak porovnat
úroveň a stav našeho včelařství s úrovní světového včelaření, jež
bylo prezentováno na stáncích jednotlivých států. Mohli jsme zde vidět jednak různou úroveň hmotného vybavení (úly, nářadí), ale také porovnat kulturu prodeje
a rozsah nabídky včelích produktů. Podobně jako u nás se i zde diferencují různé
úrovně včelaření. Na jedné straně stojí tzv. malovčelaři, což jsou lidé provozující včelaření jako svůj koníček a zálibu, na straně druhé se stále více prosazuje včelaření
jakožto obor zemědělské výroby. Proto vznikají „velkovčelařské“ firmy vlastnící tisíc
i více úlů. Ty pak operativně přesunují k jednotlivým areálům zemědělských plodin,
jež vyžadují opylení. Moderní zemědělské farmy si takové „opylovací služby“ velmi
cení a jsou ochotné za ni zaplatit nemalé částky, protože opylení přirozeně zvyšuje
jejich sklizeň.
Společně s dalšími účastníky výstavy jsme také navštívili místní včelaře, a tak jsme
mohli reálně porovnat úroveň ukrajinského včelaření i hmotné vybavení s tím naším.
Toto srovnání vyznělo jednoznačně v náš prospěch. Je dlužno dodat, že organizace
akce vykazovala jisté mezery. Také náš kontakt s každodenním životem ukrajinských
vesnic a měst nás utvrdil v názoru, že Ukrajina stále zůstává na okraji Evropy a dodnes
bojuje s neblahým dědictvím svého někdejšího začlenění do rámce Sovětského svazu.
Závěrem snad jen malou poznámku pro ty, kteří někdy naříkají na naše členství
v Evropské unii. Měli jsme při cestě na výstavu a zpět možnost připomenout si, jak
vypadalo cestování „před Unií.“ Na hranici Polska a Ukrajiny nás čekalo dlouhé zdržení s celní a pasovou kontrolou, včetně kontroly zavazadel a osobní prohlídkou vytipovaných účastníků. Celkově však můžeme návštěvu výstavy v Kyjevě zhodnotit jako užitečnou pro množství informací a námětů tam získaných.
Antonín Ševců, člen výboru ZO ČSV Slušovice

❦❦❦

❦❦❦

Společenská

kronika

• Jubilanti

Jarmila Kobylíková
Františka Oškerová
Františka Jakubová 
Oldřich Hemerka 
Ludmila Sedláčková 

leden 2014
85 let
93 let
93 let
85 let
75 let


Svatopluk Matůšů 
Anna Srněnská 

únor 2014
70 let
85 let


Josef Švajda
Zdeňka Dolanská 

Březen 2014
70 let
70 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

• Narození
Eliška Lesová
Samuel Fuhrmann
Adéla Vaculíková
Šťastným rodičům blahopřejeme
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

• Úmrtí
Zdenka Drápalová
Anna Adamusová
Zdeněk Otava

Pozůstalým vyjadřujeme

upřímnou soustrast.
• sňatky
Jan Mika ze Slušovic
a Eva Píchová ze Slušovic
Na společné cestě přejeme
novomanželům hodně štěstí.
Upozornění

Vzpomínka
Dne 8. dubna uplyne šest let, co nás
opustil pan Ing. Ladislav Novotný ze
Slušovic.
Za vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami..

Vzpomínka

POděkování
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se přišli naposledy rozloučit s paní
Zdenkou Drápalovou.
Za účast děkují syn Pavel s rodinou

a dcera Libuše s rodinou.

❦❦❦

„Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.“
Dne 2. března 2014 uplynulo smutných 20 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Miloslav Bartoň ze
Slušovic.
S láskou vzpomíná

manželka, syn Miloslav s rodinou a syn Roman.
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V rubrice Společenská kronika jsou zveřejňovány významné životní události
týkající se občanů Slušovic. Pokud nechcete tyto informace, které se vás
osobně týkají, zveřejnit, obraťte se písemně, osobně nebo telefonicky (tel.
577 981 376, 577 983 344) na matriku
městského úřadu.
Matrikářka

Ze školních lavic

Přijímací řízení na střední školy
Rok se s rokem sešel a opět se nám přiblížil termín přijímacího řízení na
střední školy. V letošním školním roce ukončí své působení v Základní škole
Slušovice 58 chlapců a děvčat.
Od září 2013 až do března 2014 žáci
Které školy a obory v letošním školním
spolu se svými rodiči navštívili celou řaroce žáci preferují? Téměř všichni žáci
du středních škol a seznámili se s učebdevátého ročníku využili možnosti podat
ními nebo studijními obory, kde by se
dvě přihlášky ke studiu na střední školy.
mohli připravovat na svou budoucí proVětšina přihlášek ke studiu směřuje na
fesi. Kromě individuálních návštěv škol
maturitní obory 72 přihlášek, na učební
se na podzim, v rámci tzv. dnů otevřeobory 42 přihlášek. Největší zájem je
ných dveří účastnilo dvacet žáků deváo gymnaziální způsob studia (zlínská,
tých tříd i Dnů řemesel ve Zlíně. To bylo
kroměřížská a vsetínská gymnázia), kde
zajímavé návštěvou několika budov „baje podáno 21 přihlášek. Druhou příčku
ťovského areálu“, kde se děti seznámily
zaujímá Střední průmyslová škola ve
s řemesly, které byly vždy chloubou naZlíně (18 přihlášek), kde budoucí stušeho regionu. Žáci měli příležitost ve
denti upřednostňují obor strojírenství.
firmách Flow Tech, ZPS- Frézovací náTřináct přihlášek podali budoucí absolstroje a v Kovárně VIVA shlédnout proventi devátého ročníku na obor kuchař
voz firem, které se zabývají strojírenský– číšník. Na Střední průmyslovou školu
mi obory. Představeno bylo např. obrápolytechnickou Zlín směřuje od našich
bění na klasických konvenčních a CNC
dětí 11 přihlášek ke studiu. Oproti loňstrojích, programování NC strojů, obsluskému roku se zvýšil zájem o Obchodní
ha obráběcích center, výrobní kovářství,
akademii ve Zlíně (11 přihlášek), zde
ale i umělecké. Kromě toho se zde prejsou k dispozici dva obory. Na Střední
zentovaly i střední školy, které s uvedeodbornou školu J. Sousedíka ve Vsetíně
nými firmami spolupracují- Střední průbylo odesláno 10 přihlášek ke studiu.
myslová škola polytechnická – COP Zlín,
Soukromá Střední škola pedagogická
Střední škola obchodně technická Zlín,
a sociální Zlín nabízí letos kromě dvou
Střední odborné učiliště Uherský Brod
tradičních oborů – sociální činnost
a Střední průmyslová škola Otrokovice.
a předškolní a mimoškolní pedagogika
Uvedenou akci iniciovala Krajská hospo(rodiče platí školné) i nový tříletý učební
dářská komora Zlínského kraje pod hesobor pod názvem ošetřovatel, o který
lem Řemeslo – návrat ke kořenům.
mají zájem čtyři dívky. Dvě děvčata naší
Obdobná akce se uskutečnila i ve Střední
školy už byla přijata na základě úspěšodborné škole Josefa Sousedíka ve
ných talentových zkoušek na Střední
Vsetíně, kdy nám byla střední školou
odbornou školu v Luhačovicích (uměleczajištěna i doprava autobusem, takže
ko řemeslné zpracování keramiky). Čtyři
uvedené akce se účastnilo 42 žáků jak
chlapci z pátých ročníků projevili zájem
devátých, tak osmých ročníků. Prohlídka
o osmileté studium na gymnáziu.
začínala v areálu školy, kde probíhá teoPřejeme všem žákům hodně úspěchů
retická výuka. Chlapce zaujaly vlastní
během maratonu přijímacích řízení, ktevýrobky studentů – automobil na dálkoré vyvrcholí ve dnech 22. a 23. dubna ve
vé ovládání, robot, motorky atd. Posléze
formě přijímacích zkoušek.
jsme měli příležitost navštívit i odloučeMgr. R. Krupičková
ná pracoviště, kam studenti dojíždí za
praktickou výukou. Učitelé i mistři se
nám věnovali a poskytli žákům informace, které jim pomohou při výběru jejich
dalšího vzdělávání. Zábavnou a poučnou částí prezentace byla návštěva restaurační místnosti, která slouží škole
k praktickému výcviku studentů. Zde se
žáci naší školy mohli občerstvit koktejly,
jež si mohli sami namíchat dle instrukcí
odborníků, taktéž obdivovali výtvory
související s kulinářskými schopnostmi
studentů. Kluci i holky naší školy se taktéž zapojili do soutěže, kde mohli ověřit
svoje smyslové orgány – čich a chuť – při
rozpoznávání druhů pokrmů a typů koření. Zajímavou částí návštěvy byla prohlídka odloučeného pracoviště Bobrky,
kde probíhá výcvik stavebních, strojírenských i automobilových oborů.

Školní soutěže
Dne 19. 2. 2014 se konal 10. ročník
soutěže o nejlepšího angličtináře roku
„Pupil of the year 2014“. Letos se
této tradiční akce zúčastnilo 60 žáků
z 6.–9. ročníků. Soutěž se skládala
z několika částí, kde měli žáci předvést
své jazykové znalosti a dovednosti. Šlo
o poslech anglického textu a jeho porozumění, konverzaci, tedy řízený dialog
podle obrázků a fotografií a test z gramatických a lexikálních znalostí.
Výsledky: v 6. ročníku se na 3. pozici
umístila Lucie Brůzlová z 6. A, na 2.
místě byl Michal Střílka z 6. B a 1. pozici obsadil Daniel Hlavenka z 6. B.
V 7. ročníku se na 3. místě umístila
Zuzana Matůšů ze 7. B, 2. pozici zaujala Kristýna Červenková ze 7. B a 1.
pozici Tereza Sobotíková ze 7. B. V 8.
ročníku se na 3. místě umístila Kateřina
Holíková z 8. C, na 2. místě byla Aneta
Drdová z 8. A a 1. místo si vybojovala
Renáta Ohnoutková z 8. A. V 9. ročníku byly výsledky následující. Třetí v pořadí byla Karolína Halašková z 9. A.
Druhou pozici obsadil Vojtěch Kališ
z 9. B a tu nejvyšší pozici - tedy první
místo - získal Ondřej Trnovec z 9. A.
Všem žákům děkujeme za účast i snahu. Vítězům gratulujeme. Kristýna
Červenková, Tereza Sobotíková, Renáta
Ohnoutková a Ondřej Trnovec nás budou reprezentovat na okresním kole ve
Zlíně. Přejeme jim hodně úspěchů.
Renata Dronková
V rámci zvyšování úrovně matematické gramotnosti v naší škole se paní učitelky R. Krupičková a Z. Štěpánová rozhodly prověřit znalost, postřeh, rychlost
a přesnost žáků v oblasti jejich matematických dovedností v projektu pod názvem „Nejrychlejší počtáři“.
Děti byly rozděleny do třech kategorií
4. a 5. ročník je I. kategorie, II. kategorie
je tvořena žáky 6. a 7. ročníku a do III.

Máme první vysvědčení!
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kategorie byli zahrnuti žáci 8. a 9. ročníku. Chlapci a dívky (cca 35 – 45) jednou
měsíčně (od listopadu 2013 do dubna
2014) řešili pamětně dvacet příkladů na
násobení a dělení v oboru přirozených
čísel a ti starší i v oboru desetinných čísel. Každému účastníku projektu byl využitím počítačových stopek měřen čas
na setiny vteřiny. Za každý chybný výsledek se připočítalo k času ukončení jednotlivce 1 minuta. Nejrychlejší čas byl
i pod jednu minutu. Výsledky dílčích
měsíčních kol je možné shlédnout na
webových stránkách naší školy pod titulem NEJRYCHLEJŠÍ POČTÁŘI.
Žáci, kteří se účastnili uvedeného projektu minimálně čtyřikrát za jeho období
trvání, budou zařazeni do celkové výsledkové listiny, tzn. jejich výsledné časy
za jednotlivé měsíce budou zprůměrovány a určeno pořadí těch nejúspěšnějších.
Mgr. R. Krupičková
Dne 6. 2. 2014 se na ZŠ v BrumověBylnici konalo okresní kolo Olympiády
v českém jazyce. Naši školu reprezentovaly 2 žákyně 8. ročníku Petra
Svobodová a Renáta Ohnoutková.
Petra se umístila na děleném 6. místě
a Renáta na taktéž děleném 10. místě
z 56 žáků. Umístění našich žákyň v první
desítce je určitě velkým úspěchem.
Oběma děvčatům velmi gratulujeme
a přejeme mnoho úspěchů v dalších
soutěžích.
Barbara Kovářová
Svého reprezentanta jsme měli
i v okresním kole Dějepisné olympiády. Soutěž se konala 28. ledna v ZŠ Komenského I ve Zlíně. Náš účastník
Ondřej Trnovec se soutěže zúčastnil
s tématem „Město v proměnách času“
a obsadil výborné 4. místo, čímž si zajistil postup do krajského kola. To se uskuteční v Kroměříži koncem měsíce března. Ondrovi blahopřejeme a přejeme
hodně úspěchů v dalším klání.
Anna Janotová

Děvčata jsou samý smích,
šlehněte je po sukních.
Obíháme všechny dvory,
holky lezou do komory,
přibouchly si kolenem.
My ty holky proženem!
Moji milí věrní čtenáři,
dovoluji si vás oslovit se svým prvním
letošním přípiskem v době (jak doufám),
kdy už všude kolem nás propuklo naplno snad nejkrásnější období v roce.
Pravda, letošní zima nebyla úplně ve
formě, tak jaru nedalo hodně práce si
svou vládu vybojovat, a to dokonce
mnohem dřív, než je v našich krajích
dobrým zvykem. Já osobně z toho mám
radost, protože jsem otužilá na teplo,
ale není ta radost úplně čistá. Je mi líto
všech, kteří jsou ve své existenci na zimě
a bohaté sněhové nadílce závislí, a letošní jindy bílé roční období je nechalo na
holičkách. My s našimi dětmi jsme si také zimních radovánek příliš neužili, ale
přece jen je tu takový drobný rozdíl –
nepotřebujeme sníh pro svou obživu, ale

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
v Mateřské škole Sluníčko ve Slušovicích pro školní rok 2014 - 2015
Ředitelka Mateřské školy Sluníčko oznamuje termíny a informace o přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2014-2015.
Děti mohou být přijaty do mateřské školy pouze na základě žádosti zákonných
zástupců dítěte, jejíž nedílnou součástí je vyjádření pediatra. Složku s formulářem
žádosti a podrobnými informacemi o přijímání dětí do mateřské školy je možno si
vyzvednout v budově MŠ na ulici Rovná v termínu

od 7. 4. do 11. 4. 2014.

Příjem žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání opatřených vyjádřením
dětského lékaře (dříve „zápis do MŠ“) proběhne dne 24. 4. 2014 v době od 12.00
do 17.00 hod.v budově mateřské školy na ulici Rovná.
Současně se žádostí je nutno předložit rodný list dítěte.
Jana Tománková, ředitelka MŠ Sluníčko
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jen pro radost a zábavu. Tak přeji všem,
kteří následky letošní nepříznivé zimy
musí nějak zvládnout, aby to ustáli
a věřili, že ta příští všechno napraví. My
ve školce jsme mohli zachovat alespoň
jednu zimní tradici – náš každoroční
velký karneval, který se letos nesl v duchu country. Jeho průběh je vám už notoricky známý, ale mě v této souvislosti
napadá, že jsem ještě asi nikdy ve svých
příspěvcích nepoděkovala našim sponzorům. Vždycky chystáme jako součást
karnevalu tombolu pro děti, ale bez
sponzorů by to nebylo možné. Stejně
tak ale není možné tady na tomto místě
jmenovat všechny dárce, protože pouze
jejich prostý výčet by zabral celý prostor
pro můj příspěvek. Ale aspoň obecně mi
dovolte poděkovat velkým firmám i malým firmičkám, živnostníkům i lékařům,
provozovnám i službám ve Slušovicích,
rodičům i zastupitelům města, a věřím,
že všichni, kterých se mé poděkování
týká, se tu najdou a uvědomí si, jak moc
si jejich pomoci v naší práci pro děti vážím. Přála bych vám vidět tu radost,
s jakou nám následně děti sdělují své
zážitky z karnevalového veselí a popisují
své výhry z tomboly. Každý rok se nám

podaří díky dárcům nachystat kolem
pěti set cen, tak pevně věřím, že na každého z našich malých účastníků se nějaká „ujde“. Věřte, že z radosti dětí máme radost i my všechny, které pro ně
tuto akci chystáme. Ale už mě znáte,
a víte, že vždycky na všem najdu nějaké
to „ale“. Po všech těch letech, kdy možné dárce s prosbou o příspěvek obcházíme, se mi vyrýsoval jeden poznatek. Že
ti malí dovedou darovat i z mála, a ti
velcí (někteří) se tomu zuby nehty brání.
Zřejmě by je (pro ně zanedbatelný) darovaný kousek jejich produkce připravil
o možnost nákupu nového luxusního
auta, exotické dovolené či jiných životních nezbytností. Nezlobím se, jen je mi
z toho tak trochu smutno. Ale samozřejmě ctím jejich právo na odmítnutí, nikdo
nemůže těžit z prosperity toho druhého
bez jeho ochotné a dobrovolné účasti.
Každý máme právo volby, každý máme
právo žít svůj život podle svého, a je jen
a jen na nás, jak s touto možností naložíme.

Zdravá Pětka

Přeji nejen všem ochotným dárcům,
ale i vám ostatním, krásné jarní dny
a nádherné Velikonoční svátky.
Jana Tománková

V průběhu letošního školního roku jsme pro žáky 1. i 2. stupně připravili zajímavou besedu s názvem Zdravá Pětka. Program seznámil žáky s 5 základními zásadami zdravého stravování, a to velmi poutavou, netradiční formou. Žáci 1. stupně
pracovali ve svých třídách, kdy jim lektorka poskytla všechny materiály, se kterými
pracovali. Odměnou pro ně na konci programu bylo vysvědčení a dárečky Zdravé
Pětky. Žáci druhého stupně měli zdravé stravování doplněno ještě i o základy stolování a tento program probíhal ve cvičné kuchyni naší školy, kde si sami připravili
občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni navzájem ochutnávali. Program
žáky velmi zaujal a těší se na to, až k nám Zdravá Pětka zase za rok přijede.
Helena Nováková

Lyžařský výcvikový kurz 2014
Letošní zima sportům na sněhu a ledu příliš nepřála. Ani v místě konání našeho
kurzu, lyžařském středisku Zóna Snow Makov – Kasárna, to nebylo jiné. Na Horský
hotel Fran však 12. ledna 2014 přijela skvělá parta 39 žáků 7. A a 7. B. A tak i díky
nim se celý kurz odehrál v ohromné atmosféře plné her, soutěží, vycházek, zábavy,
dobré nálady... a lyže jsme nakonec také vyzkoušeli. Poděkování patří také Klubu
rodičů při ZŠ Slušovice za finanční pomoc při organizování akce.
Marek Dlabaja
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