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Plánované kulturní akce ve Slušovicích

Slovo starosty

V první polovině roku se uskutečnily následující akce pod hlavičkou Města
Slušovice:
• Městský ples
• Divadelní představení Ani za milion!
• Pořad Legendy se vracejí s Yvettou Simonovou a Josefem Zímou
• Divadelní představení Zase ta sborovna – Divadlo Pavla Trávníčka
Ve druhém pololetí se můžete těšit na Řemeslný trh (10. 9., 9–15 hod.)
Na řemeslném trhu 10. 9. 2016 se bude konat druhé slušovické štrúdlování – soutěž o nejhezčí a nejchutnější vlastnoručně upečený štrúdl. Soutěžit mohou neprofesionální pekaři, cukráři a milovníci sladkých i slaných pokrmů bez věkového omezení.
Závazná registrace zájemců do pátku 9. 9. do 10 hodin v městské knihovně.
V sobotu 10. 9. je potřeba do 10 hodin přinést 2 nohavice štrúdlu do sokolovny.
Poté proběhne hodnocení vzorků porotou. Na vyhodnocení soutěže se můžete těšit
ve 13.30 hodin v sále nové sokolovny. Vítězové v kategorii nejchutnější a nejoriginálnější (ovšem jedlý) štrúdl budou oceněni. Poté bude následovat ochutnávka vzorků
pro návštěvníky.
Na štrúdlování se můžete přihlašovat od 1. 8. v městské knihovně – buď osobně,
na tel. 575 570 636 či na emailu knihovna.slusovice@cmail.cz.
Na řemeslném trhu se můžete těšit také na hry pro děti či na kramářské písně.

Počasí si v posledních dnech pohrává s některými částmi České republiky
a našimi západními sousedy. V různých časových intervalech zanechává
stopu, která poznamená životy lidí
v různých částech světa. Vždycky přemýšlím nad tím, jestli to nemá souvislost s naším přístupem k přírodě a životnímu prostředí. Denně se můžeme
i v našem městě a jeho nejbližším
okolí setkávat s lhostejností. Někteří
lidé svým chováním dávají najevo, že
je tato problematika nezajímá. Ať už
je to množství volně pohozených odpadků ve městě, včetně nedopalků
od cigaret, nebo bezdůvodné ježdění
na motorkách či v osobních automobilech po travnatých loukách v okolí
města. Nelze také nevzpomenout zvýšenou hlučnost některých upravených
motocyklů a osobních automobilů,
čtyřkolek, která také přispívá ke zhoršování životního prostředí našeho
města.
Důkazem toho, že ne všem občanům našeho města je tato problematika lhostejná, byla akce, kterou zorganizovaly členky Slušovjánku. Na základě jejich aktivity proběhl úklid města a jeho nejbližšího okolí v rámci již
tradiční celostátní akce „Ukliďme
Česko“, která proběhla v měsíci dubnu. Akce se ve Slušovicích zúčastnilo
asi 50 účastníků všech věkových kategorií a nasbírali 8 m³ odpadků.
V současné době začneme ve městě
provádět některé investiční akce.
Na sídlišti Padělky bude zahájena druhá etapa rekonstrukce chodníků.
Proběhnou úpravy výtluků a velkoplošných vysprávek místních a účelových komunikací.
Začátkem měsíce června jsme se
dozvěděli, že jsme opět neuspěli s žádostí o dotaci na rekonstrukci části
sportoviště u Základní školy Slušovice.
Proto následně zastupitelstvo města
na svém posledním zasedání rozhodlo, že bude vypsáno výběrové řízení

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:
Setkání s Pavlem Novým – 24. 9. v 19 hodin – talk show se známým českým
hercem, členem pražského divadla Ypsilon, který v devadesátiminutovém pořadu
s humorem sobě vlastním bude vyprávět veselé historky. Vstupné 100 Kč. Vstupenky
budou v prodeji 1. 8. Prosím, nežádejte o rezervaci vstupenek před tímto termínem.
Vánoční jarmark Mikroregionu Slušovicko – 26. 11. od 9-15 hodin
Adventní koncert – 17. 12., 19 hodin – Musica Dolce Vita
Tento výčet není konečný.
Máte-li zájem být informováni emailem o akcích pořádaných Městem Slušovice,
napište zprávu na knihovna.slusovice@cmail.cz a do předmětu uveďte Oznamky.
Jana Kapustová

Foto z představení Zase ta sborovna Divadla Pavla Trávníčka

na dodavatele této stavby a projekt bude celý realizován z rozpočtu města
Slušovice.
Zastupitelstvo dále schválilo finanční
prostředky na projekční přípravu koupacího biotopu, který by měl být umístěn
v dostihovém areálu v lokalitě menší
vodní plochy, která je blíže ke Slušovicím.
Zastupitelstvo se pro projekt rozhodlo
na základě zpracované studie této stavby, která prověřila prostorové možnosti
této lokality, Zabývala se hlavně dopadem vlivu této uvažované stavby na současné aktivity dostihového a golfového
sportu.
V současnosti probíhá projektová příprava zastřešení budovy hasičské zbrojnice, které by mělo vést k vyřešení problému zatékání do tohoto objektu. Před
dokončením je také projekt rekonstrukce ubytovny v areálu fotbalového stadionu, která by měla sloužit pro krátkodobé ubytování. V letošním roce bude
také dokončena studie trasování cyklostezky Slušovice – Zádveřice, která by
v budoucnu měla navazovat na trasu
cyklistického propojení Vizovic a města
Zlína.
Vzhledem k tomu, že jsme na začátku
doby prázdnin a dovolených, chtěl bych
popřát všem našim občanům, aby prožili krásné léto plné radosti a bohatých
zážitků.
Petr Hradecký, starosta

.RQWURODNRWOţ
na pevná paliva
Podle zákona č. 201/2012 Sb. jsou
všichni, kteří provozují kotle na pevná
paliva, povinni provést do konce letošního roku jejich kontrolu. Tato
kontrola má být prováděna podle tohoto zákona následně každé dva roky.
Chtěl bych touto formou upozornit
naše občany, že tato povinnost nově
vzniká a může se stát, že případná
kontrola bude vyžadovat protokol
o kontrole kotle na pevná paliva.
Nejjednodušší postup pro provedení
kontroly je obrátit se na výrobce kotle
nebo na firmu, která kotel instalovala.
Nemyslím si, že ihned po novém roce
začne kontrolní orgán, v našem případě odbor životního prostředí Městského úřadu Vizovice, plošně kontrolovat, zda provozovatelé kotlů na pevná paliva mají provedenu kontrolu.
Dá se ale předpokládat, že pokud se
objeví stížnosti na někoho, kdo hodně
znečišťuje ovzduší v okolí svého domu
provozováním kotle na pevná paliva,
bude následně kontrolním orgánem
zjišťováno, zda byla kontrola provedena.
Petr Hradecký, starosta

Informace o hlášení pálení klestí a odpadu
Hasičský záchranný sbor Zlínského
kraje má na svých internetových
stránkách spuštěnou aplikaci, která
mimo telefonické oznámení umožňuje nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu prostřednictvím
internetu – http://paleni.hzszlk.eu/.
Hlášení o pálení je připraveno tím způsobem, že uživatel vyplní do formuláře
příslušnou obec, datum a čas pálení,
jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné organizace, telefon, dále přesné
místo a způsob zajištění. V další části
upřesní místo podle mapy. Odesláním
vyplněného formuláře je pálení zaevidováno na Krajském operačním a informačním středisku HZS Zlínského kraje.
Evidence slouží pro ověření místa pálení
pro případ, že ve stejném prostoru bude
ohlášen požár. Je však nutné upozornit,
že hasiči pálení nepovolují! Pro občany
platí, že jim hlášení důrazně doporučuje-

me, pro firmy je to povinnost.
Aplikace na webových stránkách
usnadňuje a zdokonaluje evidenci pálení
klestí a snižuje tak počet zbytečných
výjezdů hasičů. Tento způsob hlášení
šetří čas i obsluze operačního a informačního střediska, zejména v sezoně,
kdy hasiči během řešení mimořádných
událostí přijímají telefonáty o kontrolovaném pálení. Děkuji za spolupráci.
kpt. Ing. Pavel Řezníček
HZS Zlínského kraje - KŘ Zlín
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V uplynulém pololetí se v městské knihovně konala spousta besed pro děti:
Návštěva MŠ – Kuřátka, Krtečci; Beseda pro předškoláky – S Večerníčkem za
pohádkou (Vrabčáci, Žabičky); Návštěva dětí z MŠ Březová; Pasování prváčků na
čtenáře (2 třídy); Beseda o Václavu Čtvrtkovi pro 2. třídy (2 třídy); Beseda o Astrid
Lindgrenové pro 3. třídy (2 třídy); Workshop Hrátky s češtinou pro 4. třídy (2 třídy);
Workshop Detektivní próza pro děti pro 5. třídy (3 třídy); Návštěva dětí ze ZŠ
Neubuz. Plánována je také návštěva školní družinky.
Každé první úterý v měsíci se konala dopoledne pro maminky s dětmi (kromě
měsíce května, kdy byla plánovaná odstávka el. energie). Další dopoledne pro maminky s dětmi se uskuteční 6. 9.
Pro obecní knihovny, o které se staráme v rámci smlouvy o poskytování regionálních funkcí, jsme zrevidovaly fond dvou knihoven (Neubuz, Březová). Také pro ně
zpracováváme jimi zakoupené knihy (zápis, balení, značení).
Na konci školního roku ve čtvrtek 30. 6. bude knihovna otevřená výjimečně ráno již po rozdávání vysvědčení, od 8–11 h, odpoledne od 12-17 h.
Od 4. 7. do 22. 7. bude městská knihovna zavřená. V době zavření knihovny budeme mimo jiné přecházet na vyšší verzi automatizovaného výpůjčního systému. Znovu otevřeno bude v pondělí 25. 7. Knihy si můžete opět vypůjčit na celé
letní prázdniny, včetně výměnného fondu. Stačí knihy vrátit první týden v září – do
9. 9.
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ LETNÍ DNY

Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích

Divadelni představení Ani za milion! Michaela Kuklová, Marcel Vašinka
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• Rada města rozhodla o zadání zpracování změny č. 1 ÚP Slušovice firmě
ARCH TEAM Brno, která nabídla nejpropracovanější harmonogram zpracování.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města pro:
- IZAP – Sdružení pro integraci zdravých
a postižených dětí a mládeže Zlín „Chceme
žít s vámi“. Dotace ve výši 2 000 Kč bude
použita na provoz sociální služby Centra
denních služeb.
- DOSTIHY Slušovice, o. s.. Dotace
ve výši 50 000 Kč bude použita na úhradu
ceny dostihu „Cena města Slušovice“.
Slušovjánek z. s. Slušovice. Dotace
ve výši 30 000 Kč bude použita – 10 000 Kč
pro Klub maminek a 20 000 Kč pro
Slušovjánek.
- SK Slušovice, občanským sdružením.
Dotace ve výši 50 000 Kč bude použita
na náklady na sportovní činnost, především pronájem haly a na úpravu chaty
na Příschlopě – rekonstrukce vstupní části.
- Nadační fond pro rozvoj a podporu
Slušovic. Dotace ve výši 50 000 Kč bude
použita na úhradu nákladů spojených
s pořádáním akcí nadačního fondu (doprava, pořádání akcí pro občany města,
děti MŠ), na pronájem nové sokolovny
a náklady na volnočasové aktivity.
- DOTEK o. p. s. Vizovice. Dotace ve výši 30 000 Kč bude použita na zajištění
ošetřovatelských, hygienických a ochranných pomůcek při zajišťování služeb.
- ONYX Zlín, o. p. s. Dotace ve výši
3 000 Kč bude použita na zdrav. materiál,
ekonomické služby, udržování vozidla.
Placená inzerce

- Domov pro seniory Lukov, p. o..
Dotace ve výši 20 000 Kč bude použita
na zlepšení vybavení pro klienty domova.
- Spolek přátel hradu Lukov. Dotace
ve výši 3 000 Kč bude použita na památkovou obnovu hradu, náklady na vybudování expozic, stavební materiál.
- ZO Českého zahrádkářského svazu
Slušovice. Dotace ve výši 10 000 Kč bude
použita na úhradu pojištění budov a majetku organizace.
- Český svaz včelařů, ZO Slušovice.
Dotace ve výši 30 000 Kč bude použita
na nákup léčiv a chovného materiálu.
- Asociace sportu pro všechny Slušovice. Dotace ve výši 50 000 Kč bude použita na nájmy, sportovní vybavení, dopravu, zajištění organizace sportovních
a kulturních akcí a organizaci dětského
tábora.
- Myslivecké sdružení Březina Slušovice. Dotace ve výši 5 000 Kč bude použita
na nákup krmiva pro zvěř.
- Klub rodičů při ZŠ Slušovice. Dotace
ve výši 20 000 Kč bude použita na ples,
akce „Párty za školou“ a rozsvěcení vánočního stromku.
- Středisko rané péče EDUCO Zlín.
Dotace ve výši 5 000 Kč bude použita
na opravu a údržbu služebního vozu a nájemné.
- DOMINO cz, o. p. s. Zlín. Dotace
ve výši 15 000 Kč bude použita na úhradu
provozních nákladů sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
ve Slušovicích.
- DOMINO cz, o. p. s. Zlín. Dotace
ve výši 10 000 Kč bude použita na úhradu
provozních nákladů projektu Skládanka
pro rodiny, který je zaměřen na předcházení negativních jevů v rodinách.
• Rada rozhodla o rozsahu vysprávek
výtluků na místních a účelových komunikacích.
• Rada města schválila změnu kategorie
pozemních komunikací ve městě Slušovice
do kategorie místních komunikací.
• Rada města schválila darovací smlouvu, na základě které město poskytuje finanční dar panu Martinu Pavelkovi za 40
bezplatných odběrů krve.
• Rada města schválila přihlášení města Slušovice do pilotního projektu „Zřízení
mikrojeslí“ a schválila požádání o dotaci
na jejich zřízení s tím, že požaduje v rámci rekonstrukce přízemí nízkoprahového
centra zachovat jednu klubovnu pro
skauty.
• Rada města rozhodla o změně usnesení, které schválilo navýšení ceny pronájmu sokolovny tak, že nájemci, kteří mají
rezervované nájemné na letošní rok budou mít ceny původně nasmlouvané
(2 000 Kč sál, 2 000 Kč kuchyňka, 1 000 Kč
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zasedací místnost). Nové objednávky a rezervace na rok 2017 budou již v navýšené
ceně nájemného 3 000 Kč sál, 4 000 Kč
kuchyňka a 1 500 Kč zasedací místnost.
• Rada města schválila dodavatelem
zakázky „Opravy výtluků na místních komunikacích ve Slušovicích“ firmu SÚS
Zlínska, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 359 602 Kč bez DPH.
• Rada města schválila dodavatelem
zakázky „Opravy chodníků na sídlišti
Padělky“ firmu Antonín Pavelka, Všemina,
která předložila nejvýhodnější nabídku
ve výši 692 758 Kč bez DPH.
• Rada města schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor v části budovy č.
p. 558 se společností Domino cz, o.p.s.
Zlín pro provozování nízkoprahového centra pro děti a mládež v době od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2020 v odpoledních hodinách
a v dopoledních hodinách pro Program
na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů
chování v roce 2016, který je podporován
Zlínským krajem.
• Rada města schválila dohodu o úhradě nákladů mezi městem Slušovice
a DOMINEM cz, o.p.s. Zlín souvisejících
s provozováním nízkoprahového centra
pro děti a mládež v části budovy č. p. 558
• Rada města schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v části budovy
č. p. 558 se spol. DOMINO cz, o. p. s. Zlín
pro účely provozu komunitního centra pro
rodinu.
• Rada města neschválila nabídku statutárního města Zlín na účast města
Slušovice v plánovaném svazku obcí Čisté
Zlínsko, který je zaměřen na spolupráci
obcí s Technickými službami Zlín v oblasti
odpadového hospodářství.
• Rada města schválila rezervační
smlouvu o nájmu, která bude uzavírána
při sjednávání pronájmu v nové sokolovně. Smlouva bude sepsána se všemi nájemníky, kteří mají rezervován nájem
na rok 2017 a s novými nájemníky od data schválení. Smlouva obsahuje kauci
ve výši 50% nájemného a její nevrácení,
pokud bude od rezervace odstoupeno
ve lhůtě kratší než 3 měsíce.
• Rada města schválila smlouvu o výpůjčce dostihového areálu uzavřenou mezi Městem Slušovice a společností
DOSTIHY o. p. s..
• Rada města schválila uzavření knihovny v době 4. – 24. 7. 2016.
Rada města schválila finanční spoluúčast města ve výši 25 000 Kč na pronájem atrakcí pro tradiční dětský den
k ukončení školního roku, který se bude
konat dne 30. 6. 2016 v areálu fotbalového stadionu.
Více na www.slusovice.eu
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Léto, dovolenou a prázdniny si většina
z nás nedovede představit bez táboráku
a opékání špekáčků či grilování. Ale ani
u těchto příjemných činností bychom
neměli zapomínat, že oheň je nebezpečný živel a může se velice snadno vymknout naší kontrole, ohrozit životy
a způsobit velké majetkové škody. Než
rozděláte oheň a začnete, pro většinu
z nás s příjemnou činností, zopakujme si
pár bezpečnostních zásad, které by měly
předejít nepříjemným situacím.
Vhodné místo pro ohniště by mělo být
vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa
a zvoleno v dostatečné vzdálenosti
od budov a všech dalších hořlavých věcí
(stoh, suché listí, kořeny stromů, větve,
apod.).
Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště
bezpečně oddělte od okolního prostředí
- např. (obložením kameny, obsypáním
pískem, vyhloubením zeminy apod.).
K zapálení nebo udržování ohně
v žádném případě nepoužívejte vysoce
hořlavé látky jako např. (benzín, naftu či
líh). Oheň se pak velmi snadno vymkne
kontrole a může způsobit i vážné popáleniny.
Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru.
Děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby.
Místo opusťte jen tehdy, až je oheň
řádně uhašený - nejlepší je ohniště pořádně prolít vodou, popřípadě zasypat
zeminou.
Za silného větru, nebo v období extrémního sucha, bychom v přírodě nebo
na volném prostranství neměli oheň
rozdělávat vůbec. Mějte na paměti, že
pokud způsobíte požár, dopustíte se
přestupku, za který vám může být uložena pokuta podle zákona o požární
ochraně až 25 000 Kč.
Pokud budete dodržovat alespoň tato
základní pravidla prevence, můžete si
dosytosti užít letních dnů u táboráku
a grilování v přírodě bez zbytečných
komplikací a zásahů hasičů.
Děkuji za věnování pozornosti tomuto
článku.
Marian Juřík, preventista SDH

Milí spoluobčané,
slíbil jsem, že vás budu pravidelně informovat o včelařském dění. Proto bych rád
sdělil nejnovější zprávy o stavu v této oblasti ze začátku roku 2016. Jak jsem již
v minulém čísle informoval, včelaři odevzdali na začátku roku tzv. zimní měl, ze
které byla v laboratoři vyhodnocena zdravotní situace. S potěšením mohu sdělit, že
v naší organizaci nebyl nalezen mor včelího plodu, který je v současnosti největším
ohrožením včelstev. Zimu, která byla v tomto roce mírná, přežily včely v dobrém
stavu, několik teplých dní jim umožnilo prolet, a tím vyprázdnění jejich výkalových
váčků. Nyní již intenzivně pracují na svém hlavním úkolu, to je opylování. Počasí
přeje, a tak i přínosy sladiny, hlavní suroviny pro výrobu medu, je uspokojující, což
těší hlavně včelaře, kteří již mohou vytáčet květový med.
Je třeba se zmínit o jedné, pro včelaře významné, akci. 21. a 22. května proběhla na Hostýně Včelařská pouť, což je pravidelné setkání včelařů z Čech, Moravy
a Slezska. Pouť se již stává pojmem, a tak se na ní pravidelně objevují návštěvníci
ze Slovenska, Polska i z jiných krajů. Samotná pouť sestává nejen ze mše v kostele
a svěcení včelařských praporů, ale také z odborných přednášek na včelařská témata. Vše je doplněno bohatým prodejem včelařských potřeb a včelích produktů.
Nezapomenutelným zážitkem je
ale setkání, výměna názorů
a zkušeností samotných včelařů.
Závěrem mohu zájemce o med
ujistit, že výhled na letošní rok se
zatím jeví jako dobrý a pokud
počasí dopřeje, tak doufejme, že
je šance dosáhnout ve včelaření
výborných výsledků.
Josef Košárek, Hrobice
tiskový mluvčí
ZO včelařů Slušovice
Placená inzerce

STUDIO K&L

Na Hrázi 427 • Slušovice
Studio s dlouholetou tradicí Vám poskytuje kompletní služby
o ženskou krásu na jednom místě.

KADEŘNICKÉ SLUŽBY

Prodlužování vlasů
Brazilský keratin
Svatební a společenské účesy
OLAPLEX / novinka
Proměny / novinka

NEHTOVÁ MODELÁŽ

CND Shellac / novinka

KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kompletní kosmetické ošetření
Úprava obočí
Líčení denní, večerní, svatební
Prodlužování řas Emporio Lashes
technikou řasa na řasu / novinka
Čištění pleti ultrazvukovou špachtlí
/ novinka
IPL účinná metoda pro trvalou redukci
a dlouhodobé odstranění ochlupení
pomocí pulsního světla / novinka

Tel. 733 116 816

Tel. 605 142 166
Tel. 731 002 131

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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V ASPV (Asociaci sportu pro všechny) je
celkem 70 členů, z toho 11 dospělých.
Zabývá se všestranným cvičením pro děti
i dospělé. Organizuje cvičení pro děti,
dětský sportovní letní tábor, taneční přehlídky, akce pro děti Mikuláš, dětský den,
pro dospělé cvičení pro ženy a vánoční
posezení, turistiku a welness víkendy pro
ženy.
Letošní přehlídka pódiových skladeb
proběhla v pondělí 23. 5. 2016 v hale
ve Slušovicích. Zúčastnilo se ji přes 150
dětí různého věku. Vystoupilo 15 skupin
našeho regionu. BylI to zástupci těchto
organizací: Mažoretky Genesis 4. skladby,
Slušovice ASPV (Eva Korpasová), Kontrast
II. ASPV Slušovice (Eva Staroveská), ZŠ Veselá (Květa Trtíková) 2 skladby, Kontrasťáček I. (Jana a Petr Staroveský), MŠ
Březová (Pavlína Dvořáková), ZŠ Trnava
(Lukešová Pavlína), ASPV Slušovice - oddíl
míčových a táborových her (Kuba, Eva,
Květa, Iša), ZŠ Neubuz (Lydie Staroveská,
Hanka Vávrová), ASPV Slušovice R+D (Petr

a Jana Staroveská), MŠ Sluníčko Slušovice
(Terezka Elšíková), ZŠ Slušovice (Klára
Polepilová). Byly předvedeny krásné choreografie, s náčiním i bez náčiní. Různé
kostýmy i kulisy doplňovaly charakteristiku skladeb. Sešlo se i hodně diváků, kteří
povzbuzovali svoje ratolesti. Každá skladba dostala diplom, děti sladké odměny

Ze školních lavic

a vedoucí skladeb či choreograf získal jako poděkování krásnou růžičku. Poděkování patří všem cvičitelům, organizátorům ASPV Slušovice a trenérům kroužků,
vystupujícím hostům za přípravu a realizaci akce.
Přejeme všem vystupujícím hodně dalších úspěchů.
L.S.
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V dubnu se opět hala Euronicsu ve Zlíně
zaplnila tančícími dětmi z našeho regionu. Přehlídky se zúčastnilo kolem 200
účinkujících a hostů. Na úvod byly oceněny cvičitelky a trenérky našeho regionu
ASPV Zlín. Jako hosté vystoupila děvčata
ze sportovního Aerobiku klubu Zlín.
Poděkování za jejich krásné vystoupení
patří: Janičce Šimkové, Gábině Suchánkové, Stele Augustové, Ele Sýkorové,
Veronice Novákové, Sofii Šimkové, Báře
Kostelecké, Agátě Marušákové, Barboře
Vodvárkové, Eleně Smetanové, Lucce
a Gábině Veselé a Barboře Večerkové.
Soutěžilo se v pěti kategoriích.
V první kategorii vystoupili rodiče a děti z ASPV SK Zlín pod vedením paní J.
Kýblové. Získali stříbrnou medaili. V druhé kategorii vystoupily čtyři skupiny. Zlaté
medaile si odvezla choreografie Moniky
Váňové „Kecky, které cvičí na plné pecky“

a Sárkytým z Aerobiku klubu Zlín.V této
skupině se objevili i nováčci „Kontrasťáček“
následovatelé taneční skupiny Kontrast
Dance z ASPV Slušovice. Pod vedením
Jany a Petra Staroveského předvedly děti
5–7leté svou první taneční skladbičku
„Cestou necestou“. Tancovalo 16 dětí
s velkou chutí a radostí. Získaly tak stříbrnou medaili. V této i v dalších kategoriích
vystupovala skupina Mažoretek Genesis
ze Slušovic se čtyřmi choreografiemi pod
vedením Evy Korpasové. Děvčata získala
dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. Byly
zastoupeny ve všech věkových kategoriích. Vystoupení měly velmi pěkné.
V třetí kategorii vystoupily tři choreografie. Zlatou medaili získala choreografie
Věry Zapletalové „Parapapapa“ ze ZŠ
Okružní a L. Staroveské se skladbou „Já
nevím“ ze ZŠ Neubuz a ASPV Slušovice.
Ve čtvrté choreografii bylo pět skladeb.
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Zlatou medaili získaly choreografie „Když
sochy ožívají“ Pavly Šalomounové taneční
skupiny Pohoda Březolupy, „Pirátky“ Věry
Zapletalové ze ZŠ Okružní, „Try to dance“
Magdalény Vopařilové ze DDM Matýsek
Napajedla.
V poslední kategorii se předvedl tým
s choreografií „Fitness petite“ Gasi Team
složený z trenérek Aerobiku klubu Zlín
Silvie Galíkové a Moniky Váňové. Vítězná
družstva získala medaile a všichni soutěžící dostali diplom a malý dárek od sponzorů.
Za týden postupovaly vybrané skladby
do krajského kola v Otrokovicích.
Diváci hodně fandili a každé vystoupení
odměnili uznaným potleskem.
Byly předvedeny krásné skladby, pestré,
s náčiním i bez náčiní. Různé kostýmy
i kulisy doplňovaly charakteristiku skladeb. Proto porota to neměla s hodnocením lehké. Na závěr byly vyhlášeny speciální ceny. Cenu v podobě dortů získala
choreografie Parapapapa ze ZŠ Okružní
za kostýmy. Skladba SarkytýmAE Klubu
Zlín dostal cenu za choreografii.
Za originalitu získala cenu choreografie
Sochy ožívají z Pohody Březolup. Cenu
poroty získala ZŠ Neubuz s choreografií Já
nevím. Za sympatii získala cenu skladba
Radost z pohybu z ASPV SK Zlín.
Poděkování patří všem cvičitelům a trenérům, organizátorům za přípravu a realizaci akce. Na choreografie z našeho regionu se můžete podívat 23. 5. 2016
na přehlídce na hale.
Přejeme všem soutěžícím hodně dalších
úspěchů.
L. Staroveská
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ve školním roce 2015/2016
Z 9. ročníku vychází 54 žáků, z toho
10 absolventů odchází na gymnázia
a 28 žáků je přijato na obory na střední školy nebo střední odborné školy
s maturitou a 16 žáků je přijato
do učebních oborů. Z 5. tříd neodchází na osmiletá gymnázia žádný z žáků.
Z 8. ročníku odchází jeden žák
na učební obor.
V tomto školním roce si žáci podávali dvě přihlášky na střední školy
a na všechny maturitní obory ve státních středních školách ve Zlínském
kraji absolvovali přijímací řízení dle
„Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů
vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných
testů“, jehož realizací bylo pověřeno
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. 15. dubna 2016 deváťáci a 18.
dubna 2016 páťáci řešili jednotné
testy z matematiky a českého jazyka.
Zájemci o studium na soukromých
školách a o studium učebních oborů
zakončených výučním listem byli přijímáni na základě prospěchu v pololetí
8. a 9. ročníku. Výsledky přijímacího
řízení byly zveřejněny 22. dubna 2016.
Svůj zájem stát se žákem příslušného
oboru vzdělání na dané střední škole
žáci potvrdili odevzdáním zápisového
lístku.
V prvním kole přijímacího řízení bylo podáno celkem 9 modrých přihlášek určených pro obory s uměleckým
zaměřením, a 113 červených přihlášek
do ostatních oborů vzdělání. Z toho
bylo 79 na obory zakončené maturitní
zkouškou (5 přihlášek na osmiletá
gymnázia) a 34 na obory zakončené
výučním listem. Do druhého a dalších
kol přijímacího řízení podalo 6 žáků
celkem 16 přihlášek. Všichni vyhověli
podmínkám přijímacího řízení a byli
přijati na zvolený obor.

Ve středu 23. 3. 2016 dopoledne se v hale ZŠ Slušovice sešla početná skupina florbalových nadšenců, aby si poměřili své síly v rámci druhého ročníku „Velikonočního
turnaje“. Florbalovou atmosféru si náležitě užily dívky z Želechovic, Kašavy, Fryštáku,
Trnavy a Štípy. Samozřejmě i domácí, které pro velký zájem sestavily hned 3 družstva.
Celý turnaj byl rozdělen do dvou kategorií: mladší (6.–7. ročník) a starší (8.–9. ročník).
Za děrovaným míčkem se honily dívky s maximálním nasazením, přitom se všechny
zápasy nesly v duchu fair-play. Nepadl žádný dvouminutový trest, ani trest do konce
utkání. Samozřejmě se projevily rozdíly mezi týmy, které pravidelně trénují vícekrát
týdně a mezi těmi, které sem přijely sbírat zkušenosti. Konečné umístění jednotlivých
týmů nebylo tím nejpodstatnějším, o co v turnaji šlo. Mnohem více si ceníme skutečnosti, že se ukázalo, jak obrovský zájem o tento sport je mezi mladými dívkami.
Florbal, podobně jako ostatní kolektivní sporty, rozvíjí kamarádství i schopnost vzít
na sebe zodpovědnost a táhnout za jeden provaz. I tady platí „Jedna za všechny,
všechny za jednu.“ Už teď se těšíme na třetí ročník Velikonočního turnaje.
Dagmar Ledabylová

9HOLNRQRĀQtODřND
Jako každý rok i letos se na naší škole uskutečnila soutěž ve skoku vysokém - Velikonoční laťka. Zúčastnili se žáci v různých kategoriích. Od nejmenších soutěžících
z prvního stupně, kteří soutěžili v kategorii 5. ročník, přes 6.–7. ročník až po žáky 8.
a 9. ročníků. Sportovní hala byla nasycena nejen soupeřivou atmosférou, ale také
dobrou náladou. Za každý zdařený skok darovalo publikum velký potlesk. Rekord
školy letos sice nepadl, ale žáci předvedli krásné výkony.
Výsledky
5. ročník dívky: 1. K. Vilímová (115 cm), 2. N. Sláčiková (115), 3. V. Vyvlečková (110);
chlapci: 1. F. Hargaš (120), 2-3. Š. Hanáček, M. Pšenčík (115)
6.–7. ročník dívky: 1. D. Šarmanová (115 cm), 2. M. Vinklárková (115), 3. T. Kapustová
(110); chlapci: 1. A. Řihák (125 cm), 2. A. Bednařík (120), 3. E. Blaha (115)
8.–9. ročník dívky: 1. K. Vyoralová (120 cm), 2.–3. R. Štefková, A. Hargašová (115);
chlapci: 1. M. Střílka (153 cm), 2. D. Chovanec (145), 3. M. Janota (140).
Lucie Brůzlová, 8.A

ÔVSěFK\YRULHQWDĀQtPEěKX
V úterý 17. 5. se naši žáci zúčastnili krajského finále v orientačním běhu. Závod se
konal v zahradách arcibiskupského zámku v Kroměříži. Pro závodníky byla připravena
trať pro všechny věkové kategorie, která čítala 14–17 kontrolních stanovišť. V podzámeckém parku se sešla velká konkurence z ostatních škol, ať už z Kroměříže, Zlína
nebo Luhačovic. Tyto školy s sebou přivezly závodníky, kteří se tomuto sportu věnují
závodně a na naše žáky tedy čekala velká výzva. Nejlépe se umístila naše nejmladší
žákyně Adéla Pišová ze 4. B, která obsadila ve své kategorii krásné 2. místo. O další
velký úspěch se taky postaral David Matějčný ze 7. A, který skončil ve své kategorii
na 3. místě. Ale i ostatní závodníci se postarali o součet bodů, který rozhodl o dobrém
výsledku naší školy, která obsadila celkové 5. místo. Naši školu dále reprezentovali
Barbora Pišová z 8. A, Lucie Richterová z 6. B a Michal Matějčný z 9. A.
Věříme, že dobrý výsledek našich žáků přiláká k zápolení s mapou a buzolou v přírodě co nejvíce našich žáků, abychom do příštího ročníku zvýšili naše ambice.
Jan Nahodil

Přejeme všech absolventům mnoho
studijních i osobních úspěchů v další
etapě jejich života.
Z. Štěpánová
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V měsíci březnu v rámci 7. ročníku
se uskutečnil projekt Středověká vzdělanost a gotika. Práce probíhala
v předmětech dějepis, informatika
a výtvarná výchova. Žáci byli rozdělení
do čtyřčlenných skupin, každá skupinka dostala přidělené téma, které následně zpracovávala. V hodinách informatiky vyhledali příslušné informace například o nejstarších evropských
univerzitách včetně Karlovy univerzity,
o gotické architektuře, malířství, ale
také o oblečení a životě ve středověku. Následně získané informace zpracovali v hodinách dějepisu do plakátů,
vytvořili
případně
prezentace.
Po ukončení této práce seznámili
ostatní žáky ve třídě s daným tématem, připravili také otázky k opakování. V hodinách výtvarné výchovy doplnili práce o výtvarné práce, vytvořili
modely staveb, postavu rytíře a další
krásné práce, které doplnily historické
informace na plakátech. Na závěr celého projektu se uskutečnila výstavka
prací v areálu šaten školy.
Projekt byl doplněn exkurzí do Prahy
s cílem poznat památky z doby gotiky
(viz článek o exkurzi do Prahy).
Celý projekt koordinovali učitelé:
Jitka Bednaříková, Věra Janská,
Dagmar Ledabylová, Pavel Šavara.
Věra Janská

'HQ=HPě²ECO FASHION SHOW
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento
svátek je ovlivněn původními dny Země,
které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. března, a oslavovaly příchod jara. Na ZŠ Slušovice jsme se jej
rozhodli oslavit módní přehlídkou nazvanou Eco fashion show.
Žáci se na jeden den vžili do rolí modelů/modelek, choreografů, stylistů
a vyzkoušeli si, jaké je to být součástí
módního průmyslu. Naše přehlídka se
však lišila tím, že modely musely být
zhotoveny z recyklovatelných materiálů
(papír, plasty, plechovky), čímž jsme
chtěli upozornit na důležitost třídění odpadu.

Děti se úkolu zhostily výtečně. Modely
byly rozmanité, na molu se vystřídali
komiksoví hrdinové, pastýřka i se svými
ovečkami, hotdog, dívky a chlapci v šatech zhotovených z pytlů na odpadky,
papírových tapet či dokonce bublinkových fólií. No zkrátka, bylo se na co dívat. Přehlídka byla okořeněna špetkou
tance a humorem jednotlivých komentátorů. Celou show nás profesionálně
provázely žákyně 9. ročníku, které svými
kostýmy skvěle zapadly mezi účinkující.
Jako většina projektů i tento byl pojat
jako soutěž, které se účastnily všechny
třídy druhého stupně. Pro velkou konkurenci nebylo vůbec snadné vybrat vítěze.
Hlasování ovšem nakonec rozhodlo o vítězství 9. A (1. místo), 8. A (2. místo)
a 7. B (3. místo). Jestli vás mrzí, že jste
se Eco fashion show nemohli zúčastnit,
přijďte si do vestibulu školy prohlédnout
vystavené modely. Uvidíte, že se vám
budou líbit stejně jako nám.
Barbara Kovářová

Hledáme mistry
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Ve středu 11. 5. 2016 v rámci celorepublikové akce Český den proti rakovině,
proběhla na naší škole charitativní sbírka. Každý, kdo se chtěl zúčastnit a přispět, si
mohl zakoupit kytičku Měsíčku lékařského v hodnotě 20 Kč. Spolu s ní obdržel
také informativní letáček. Velké poděkování patří zejména žákyním 9. ročníku:
Elišce Vinklárkové, Barboře Krejčí, Monice Čuříkové, Marušce Slováčkové, kterým
se podařilo prodat všechny kytičky a také Vám všem, kteří jste byli ochotni si je pro
sebe či své blízké koupit a podpořit takto dobrou věc.
Monika Uhlířová
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První májový týden letošního roku se
žáci druhého stupně měli možnost
účastnit projektu, který testoval zájem
žáků o luštění osmisměrky, hledání
správných čísel do políček v sudoku
a rychlost během skládání obrázků z puzzlí. Bylo pro nás příjemným zjištěním,
že děti zcela určitě netráví svůj volný čas
jen u počítačových her, ale rozvíjí své
logické a tvořivé schopnosti formou sudoku, osmisměrky a skládáním puzzlí.
Obtížnější kategorii sudoku řešilo pět
žáků, lehčí kategorii 15 žáků, osmisměrku se snažilo rozluštit 35 chlapců a dívek
a obrázek z 35 puzzlí skládalo 20 soutěžících. Mistrem sudoku v obtížnější
kategorii a zároveň i v lehčí variantě
se stal Lukáš Mrňka ze 7. B. Druhé

místo ve snadnější kategorii náleží
Kateřině Ocetkové z 8. B, třetí příčku
obsadila Žaneta Machalová z 6. A, čtvrté místo Erik Blaha ze 7. B a o páté
místo se dělili Anna Ocetková z 6. B
s Danielem Valeriánem ze 7. A. Druhou
pozici obtížnější kategorie sudoku obsadila Veronika Chmelařová z 8. A a třetí
místo patří Blance Vajďákové z 8. A.
Pořadí v osmisměrce: 1. místo
Kristýna Elšíková ze 7. B, 2. – 3. místo
Veronika Chmelařová z 8. A. a Kateřina
Ocetková z 8. B, 4. místo Barbora Pišová
z 8. A, 5. – 7. místo Vendula Štachová
z 8. B, Lucie Škrabanová ze 7. B, Bára
Böhmová ze 7. A

Skládání obrázku z 35 puzzlí bylo plánováno na 15 minut. Nejlepší ,,skládači“
se dostali pod limit čtyř minut. Úspěšným
soutěžícím byl i benjamínek – jeden soutěžící z pátého ročníku Jakub Škrabana,
který složil 35 puzzlí za 11:25,05.
Pořadí: 1. místo Kristýna Elšíková
ze 7. B, 2. místo Kateřina Ocetková z 8.
B, 3.místo Jana Hrozová ze 7. A, 4. místo Veronika Chmelařová z 8. A, 5. místo
Lukáš Mrňka ze 7. B
Děkujeme všem, kteří se účastnili projektu na naší škole a odstartovali tak 1.
ročník této tradice, na kterou chceme
každoročně navazovat.
Mgr. R. Krupičková a V. Janská

Klapka pro Filmtalent 2016
Cílem projektu pod uvedeným názvem byla prezentace tvořivé činnosti
žáků ZŠ Slušovice v rámci Mezinárodního
festivalu filmů pro děti a mládež - 56.
ročník Zlín Film Festival. Jednalo se
o výtvarné ztvárnění filmové klapky, kdy
žáci 6., 7. a 9. ročníku předváděli svoje
umělecké, fantazijní a kreativní dovednosti a schopnosti motivované filmovým
žánrem. Nejzdařilejší filmové klapky byly
vystaveny od 4. 5. 2016 do 23. 5. 2016
ve Zlatém jablku Zlín, jako doprovodná
aktivita Mezinárodního festivalu filmů
pro děti a mládež ve Zlíně. Ve středu 4.
května 2016 v 17:00 se uskutečnilo slavnostní otevření prezentace výtvarných
klapek renomovaných, známých i méně
známých výtvarníků v přízemí obchodního centra Zlaté jablko Zlín za účasti organizátorů Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín, kde byli přítomni kromě koordinátorů naší akce
i rodiče a žáci, kteří se podíleli na prezentaci naší školy prostřednictvím
KLAPKY. Organizátorem akce, který nám
umožnil tuto prezentaci, je Nadační
fond FILMTALENTU Zlín. Odbornou poradenskou činnost během malování filmových klapek na naší škole zajišťovala
paní učitelka J. Bednaříková, fotodokumentace se ujal pan učitel P. Šavara,
garantem a koordinátorem této prestižní prezentace naší školy byla paní učitelka R. Krupičková.
Jména žáků, jejichž filmové ztvárnění
klapky bylo možné zhlédnout ve Zlatém
jablku Zlín: Hedvika Hrazdírová z 9. A,
Adéla Smetanová z 6. A, Michal Pavlík
z 6. B, Lucie Škrabanová ze 7. B, Tereza
Sobotíková z 9. B, Anna Matúšů ze 7. B,
Vendula Doláková z 9. B, Tereza
Houšťová z 6. B, Kristýna Holubová z 6.
B, Jan Janota ze 7. B, Julie Rybáčková ze
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• JUBILANTI
DUBEN – ČERVEN
František Krenar
85 let
Oldřich Method
80 let
Marie Sedláčková
70 let
Ing. Václav Jirkovský
70 let
Marie Matúšová
75 let
Marie Minaříková
70 let
Ludmila Zapletalová
70 let
Marie Matůšů
70 let
Anna Krajčová
70 let
Libuše Pochylá
70 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!
• NAROZENÍ

Dominik Váňa
Natálie Machalová
David Forch
Karel Jarcovják
Vojtěch Voznička
Lucie Staňková
Šťastným rodičům blahopřejeme
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!
• ÚMRTÍ

7. B, Alena Dlabajová ze 7. A, Martin
Brzek ze 7. B, Jana Juchelková z 6. A,
Michal Dolanský z 6. A, Monika
Bednářová ze 7. A, Zuzana Matůšů z 9.
B, Kristýna Elšíková ze 7. B a Monika
Krajčová z 9. A.
Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do uvedeného projektu. Jejich filmové klapky byly velmi nápadité a kvalitně
výtvarně zpracované a byly vystavovány
i v areálu školy. Žáci 7. ročníku v rámci
zlínského festivalu dne 1. června 2016
ve Zlatém jablku Zlín navštívili jeden
z festivalových filmů.
Mgr. R. Krupičková

Imrich Bálint
Zdeněk Divilek
Marie Bartošová
Ludmila Krenarová
Libuše Horáková
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
UPOZORNĚNÍ
V rubrice Společenská kronika jsou zveřejňovány významné životní události občanů Slušovic. Pokud nechcete tyto informace, které se Vás osobně týkají zveřejnit, obraťte se na matriku MěÚ – písemně, osobně nebo telefonicky na tel.
číslo 577 981 376 nebo 577 983 344.

matrikářka

0ěVWVNpGLYDGOR=OtQYVWXSXMHGRQRYpGHNiG\
Nové předplatné na sezonu
zonu 2016/2017 je právě v prodeji
pro
a diváci mohou opět
vybírat z jeho několika typů
pů podle svých časových možností.
možno
Majitelé předplatného
uvidí tituly s více než 40% slevou oproti jiným divákům. Kro
Kromě výhodné ceny mohou
předplatitelé čerpat mnoho
o dalších bonusů: kromě stálého místa v hledišti podle jejich přání a pevných termínů
nů mají přednostní právo rezerva
rezervace na všechna představení
včetně vybraných hostů, program
rogram na dva měsíce dopředu a divadelní zpravodaj Tady
a teď jim bude doručován do schránky zdarma. Také mohou
moh využít oblíbené služby
hlídání dětí zdarma u odpoledních
oledních předplatitelských skupin
skupin.
Více informací včetně nových
ových titulů najdete na www
www.divadlozlin.cz.
d
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