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V červnu jsme začali také s rekonstrukcí chodníku a rozšířením komunikace v ulici Na Výpusti z důvodu zlepšení dopravní situace a parkování osobních automobilů v této části Slušovic.
V červenci a srpnu nás čeká největší
investiční akce tohoto roku - rozšíření
komunikace o jeden odstavný pruh pro
autobusy a posunutí chodníku před
Základní školou Slušovice. Tato špatná
a pro děti nebezpečná situace nás trápila velmi dlouhou dobu. Doufáme, že
se touto úpravou vše vyřeší.
O další stavební činnosti města Slušovice vás budeme informovat v září prostřednictvím Slušovických novin.
Jindřich Elšík
místostarosta

Stavební činnost města Slušovice v první polovině roku 2013
Stavební činnost města Slušovice
v letošním roce začala ve srovnání
s rokem minulým později z důvodu
dlouhotrvajícího zimního rázu počasí.
Přesto se v první polovině roku podařilo
vyspravit všechny poničené místní komunikace po dlouhé a studené zimě.
Na sídlišti Padělky jsme opravili část
komunikace u pekárny a položili nový
povrch na parkovišti vedle trafostanice.
V červnu se rozšíří parkovací plocha pro
osobní automobily obyvatel sídliště
Padělky podél místní komunikace
Dlouhá (10 nových míst).
V květnu jsme dokončili povrch komunikace od televizního vysílače po
rakovský kříž a tím zpříjemnili procházky s nádhernou vyhlídkou na Slušovice
a okolní vesnice pro všechny, kteří mají
rádi pěší turistiku nebo jízdu na kole.

Nové kontejnery pro sběr oděvů a textilních materiálů ve Slušovicích
Město Slušovice ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR připravuje pro naše
občany umístění kontejnerů na sběr použitých oděvů a textilních materiálů. Tento sběr posílí třídění, a tím sníží množství
komunálního odpadu odkládaného do popelnic či kontejnerů.
Vytříděné oděvy a textilní materiály budou dále recyklovány
a používány jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích
plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení,
vhodného k dalšímu nošení, bude věnována charitativním orga-

nizacím k použití jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné
v krizových situacích. Firma DIMATEX CZ spolupracuje s Farní
charitou Beroun, Českým červeným křížem Liberec, oblastní
Charitou Červený Kostelec, Diakonií Broumov, programem
Sázava 21, Nadací EURONISA, občanským sdružením PROSTOR
PRO, Samari o.s. a dalšími. Kontejnery na sběr textilu jsou bílé
barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod
k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv.
Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prád-

lo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy a rovněž kompletní páry nositelné
obuvi. Do těchto kontejnerů nepatří
koberce, matrace, molitan, stany, spací
pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Prosíme, aby
odevzdávající byli ohleduplní k tomu, že
s tímto materiálem bude při zpracování
ručně manipulováno.
Do těchto speciálních kontejnerů odkládejte použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek
nebo pytlů. Volný textil by se mohl při
vyvážení a manipulaci znehodnotit.
Kontejnery na textil budou umístěny
ve sběrovém dvoře a u kontejnerů na
tříděný odpad u kruhového objezdu.
Děkujeme našim občanům, že budou
využívat další možnost pro zlepšení třídění odpadů, a přispějí tím ke zlepšování životního prostředí v našem městě.
Petr Hradecký, starosta

Poplatek za svoz odpadů
Upozorňujeme občany, kteří dosud
neuhradili poplatek za svoz odpadů,
aby tak urychleně učinili, a vyhnuli se
tak správnímu řízení. Tento poplatek
byl splatný do 31. 5. 2013.

Zlínský kraj finančně
podpořil SDH Slušovice
Město Slušovice obdrželo od Zlínského
kraje pro rok 2013 dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Slušovice ve výši
100 000 Kč na zajištění a podporu výjezdové jednotky SDH Slušovice, která zasahuje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje.
Dotace bude využita k financování
údržby, oprav a revizí zásahové požární
techniky, k pořízení věcného vybavení
jednotky a na mzdové výdaje činnosti
zásahové jednotky.

Ze zasedání rady města
• Starosta seznámil radu s rezignací
organizátorů akcí stavění a kácení máje.
Starosta předběžně projednal náhradní
organizování s vedením SDH Slušovice
a organizace bude zajištěna náhradní
formou ve spolupráci města a SDH.
• Rada města (RM) schválila smlouvu
mezi městem Slušovice a ing. Škrabalem
na zhotovení projektové dokumentace
a provedení mandátní činnosti na akci
„Silnice III/4915: Slušovice, chodník“
v ul. Vítězství.
• Rada města schválila příspěvek
2 000 Kč na podporu provozu Linky
bezpečí pro děti.
• Rada města schválila konání akce
Tuning Auto Show v termínu 28. – 29.
6. 2013 v dostihovém areálu při splnění
předem stanovených podmínek.
• Rada města schválila sportovním
klubům Slušovice finanční příspěvek ve
výši 20 000 Kč na nákup nových tenisových stolů.
• Rada města odsouhlasila podání
žádosti o poskytnutí dotace z projektu
Česká knihovna na podporu nákupu
nekomerčních titulů uměleckých děl
české literatury pro profesionální veřejné
knihovny.
• Rada města schválila smlouvu na
neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 100 000 Kč na výdaje na
zabezpečení akceschopnosti jednotky
SDH JPO II na rok 2013 a schválila žádost o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje
pro rok 2014.
• Rada města schválila zřízení servisní
zóny v dostihovém areálu při konání
Barum Czech Rally Zlín a trasu Shakedownu v termínu 30. 8. 2013.
• Rada města na základě výsledku
jednání se zástupci golfového klubu
schválila bezplatnou zápůjčku ploch dostihového areálu pro účely golfového
klubu Slušovice.

Bytový textil a spodní prádlo Slušovice
nabízí:
- kvalitní české prádlo zn. Pleas
- zdravotní ponožky + ponožky pro diabetiky
- velký výběr punčochového zboží
- podprsenky – český výrobce – Triola + bavlněné
- prodej dárkových poukazů
v hodnotě 300, 500 a 1 000 Kč.
Pro naše zákazníky jsme připravili věrnostní program.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
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• Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 23 000 Kč na uspořádání
dětského dne v termínu 28. 6. 2013 na
fotbalovém stadionu.
• Rada města schválila uzavření městské knihovny od 1. 7. do 12. 7. 2013.
• RM schválila úpravu nájmu venkovního tenisového kurtu u ZŠ Slušovice:
120 Kč/hodina – tenis
150 Kč/hodina – nohejbal
180 Kč/hodina – volejbal
• RM dle oznámení ČSCH ZO Slušovice
vzala na vědomí pořádání výstavy drobných hospodářských zvířat ve dnech 7.
a 8. 9. 2013. Finanční podpora této výstavy je řešena v rámci tradičně schváleného příspěvku organizacím a spolkům
z rozpočtu města.
• Rada města projednala žádost společnosti MONZA CZ o příspěvek na
opravu mostku přes Dřevnici v ulici
K Teplinám a schválila příspěvek ve výši
5 000 Kč vč. DPH formou úhrady faktury
realizační firmě po provedení opravy.
Výše příspěvku je stanovena s ohledem
na možnost společného financování dalších firem, kterým slouží silnice jako příjezd k jejich provozovnám.
• Rada města vzala na vědomí uzavření MŠ Sluníčko v době prázdnin od 16.
7. do 17. 8. 2013.
• Rada města odsouhlasila návrh ředitelky MŠ Sluníčko rozdělit vratku plynu
ve výši 138 000 Kč na financování rekonstrukce zahrady (100 000 Kč) a na
nákup nábytku – stolky, židle do rekonstruované třídy (38 000 Kč).
• Rada města schválila Klubu maminek Slušovice příspěvek na pořádání
příměstského tábora pro děti od 3 do 6
let ve výši 5 000 Kč pro zajištění pitného
režimu dětí, vybavení pro spaní a cvičení
a nákup materiálu pro výtvarné aktivity.
• Rada projednala žádost sdružení
FBC Slušovice, která má za cíl rozvoj
florbalu pro děti a mládež a volnočasovou náplň pro děti ve Slušovicích,
o bezplatné poskytnutí tréninkových
prostor ve sportovní hale a finanční podporu při nákupu vybavení a v budoucnu
také finanční podporu při konání turnajů ve Slušovicích a bezplatné zveřejňování aktualit v médiích města.
Rada města souhlasí s bezplatným
poskytnutím tréninkových prostor v ZŠ
Slušovice a schválila příspěvek ve výši
10 000 Kč na vybavení. Činnost této
organizace bude vyhodnocena po ukončení tohoto období a v případě úspěšného pokračování v činnosti této organizace bude další financování převedeno do
standardních podmínek vztahujících se
na všechny organizace tohoto typu ve
Slušovicích.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Co se konalo v městské knihovně
v prvním pololetí letošního roku?
V březnu se konaly návštěvy a besedy
všech tříd MŠ Sluníčko, včetně nejmenších Kuřátek.
V dubnu se žáci druhých tříd dozvěděli něco o spisovateli Václavu Čtvrtkovi.
Kdo chtěl, mohl později vyplnit kvíz
o pohádkových postavičkách z knih tohoto autora. Všichni zúčastnění obdrželi
či ještě obdrží odměnu. Kdo z dětí si
ještě odměnu nevyzvedl a kvíz do
knihovny doručil, může si ji přijít vybrat
nějakou maličkost.
Koncem května královna Říše knih
pasovala prváčky na čtenáře. Děti dostaly glejt, že byly pasovány na čtenáře,
a také řád – odznáček Už jsem čtenář!
Obdržely také čestné čtenářské průkazy,
které je opravňují dostat oficiální čtenářský průkaz a mít privilegium půjčovat si
knihy po celý jeden rok zdarma, pokud

se přijdou přihlásit do knihovny do konce prázdnin. Při první návštěvě knihovny
je potřeba, aby přišly děti s maminkou
nebo tatínkem, kteří vypíší přihlášku. Je
potřeba s sebou vzít čestný čtenářský
průkaz, který děti dostaly.
V červnu jsme zde měli na besedě žáky třetích tříd. Ti se dozvěděli něco nového o švédské spisovatelce knih pro
děti Astrid Lindgrenové. Potom si prohlíželi knihy, které mají k dispozici k vypůjčení.
Konaly se zde nejen besedy, ale zažila
se také úterní dopoledne pro maminky
s dětmi. Od března vždy první úterý
v měsíci je dětské oddělení k dispozici
maminkám s dětmi. Maminkám uvaříme
dobrý čaj či kávu. Děti si mohou hrát
a povídat, ležet na kobercovém pódiu,
maminky jim mohou číst… Zkušební
provoz těchto dopolední probíhal do
června a protože se tato dopoledne

Pasování na čtenáře
V pondělí 27. května 2013 se konalo slavnostní pasování žáků 1. tříd na čtenáře. Akce probíhala v krásném prostředí nové budovy knihovny ve Slušovicích. Žáky
okouzlila královna, která jim předala certifikát i čestný průkaz čtenáře. Na zdárný
průběh dohlížel i její pomocník - skřítek. Děti si pak mohly prohlédnout širokou
nabídku dětských knih a dověděly se všechny potřebné informace, aby se mohly
stát pravidelnými návštěvníky knihovny. Dětem se akce velmi líbila.
Děkujeme královně i skřítkovi.
Andrea Fialová, Lenka Křižková
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osvědčila, od září se budou opět každé
první úterý v měsíci tyto úterky konat.
Prozatím této nabídky využily především
maminky z Klubu maminek, ale nabídka
samozřejmě platí pro všechny maminky.
O prázdninách zde budou trávit jedno
dopoledne děti (od 3 – 6 let) z příměstského tábora Slušovjánku ve spolupráci
s Klubem maminek a dětí ve Slušovicích.
Kromě knížek budou mít přichystány
různé omalovánky a hry.
V kafíčkových pondělcích po zkušebním provozu již nadále pokračovat nebudeme.
Číselné údaje od 1. 1. – 31. 5. 2013
504 registrovaných čtenářů (nově
registrovaní čtenáři v letošním roce či
čtenáři stávající, kteří si prodloužili registraci)
- z toho 190 čtenářů do 15 let
3.676 návštěvníků knihovny
- z toho 252 návštěvníků akcí, pořádaných v městské knihovně
- z toho 61 uživatelů internetu
8.503 výpůjček knih a časopisů
- z toho 5.604 výpůjček literatury pro
dospělé
- z toho 1.906 výpůjček literatury pro
děti
- z toho 991 výpůjček periodik
- z toho 2 prezenční výpůjčky CDROMů (pouze v knihovně)
3.289 návštěvníků webových stránek knihovny (www.slusovice.knihovna.cz)
Přibližně 600 nových knih. Knihy jsou
pořizovány průběžně. Koncem června
budeme zpracovávat dalších přibližně
180 titulů a o prázdninách proběhne
další nákup nových knih. Bylo pořízeno
hodně beletrie pro dospělé i pro děti
a také leporela pro nejmenší.
O prázdninách bude knihovna v době
od 1. do 12. července zavřena, v dalších
dnech bude otevřeno jako obvykle.
Knihy si můžete opět vypůjčit na celé
prázdniny. Stačí, když je přijdete vrátit
do 6. září.
PŮJČOVNÍ DOBA:
PO: 12 – 18
ÚT: 12 – 17
ST: z a v ř e n o
ČT: 9 – 11 12 – 17
PÁ: 9 – 11
Pokud se chcete přihlásit do řad čtenářů, poplatky na rok jsou následující:
Děti: 20 Kč
Studenti, důchodci: 30 Kč
Důchodci od 70 let věku: zdarma
Ostatní: 50 Kč
Těšíme se na vaši návštěvu.
Jana Kapustová, vedoucí
Městské knihovny ve Slušovicích

Problém – ilegální motorismus

AKCE MĚSTA SLUŠOVICE
Během srpna budou v městské knihovně v předprodeji vstupenky na divadelní představení Frankie a Johnny
v podání Terezy Kostkové a Aleše
Hámy 22. září (130 Kč) – Divadlo
v Rytířské a také na koncert skupiny
Javory 12. října (160 Kč).
O začátku předprodeje se dozvíte
z vitrín města Slušovice, které byly instalovány v parčíku za kostelem a naproti
městskému úřadu a také z kabelové televize či webových stránek www.slusovice.knihovna.cz.
Pokud chcete mít jistotu, že vám začátek předprodeje neunikne, stačí poslat
zprávu na email knihovna.slusovice
@cmail.cz a vyžádat si zasílání oznamek
na akce.
14. září se můžete těšit na řemeslný trh s předváděním řemesel a řemeslnými dílnami (nejen) pro děti.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Jana Kapustová,
Městská knihovna ve Slušovicích
575 570 636
www.slusovice.knihovna.info
knihovna.slusovice@cmail.cz

Zamíříte občas rádi do přírody, abyste vypadli z ruchu města a pracovních povinností a abyste se na pár hodin oddali čistému vzduchu a klidu lesa? Přibývá bezohledných ničemů, kteří vám takovou relaxaci mohou docela pokazit, když se kolem
vás na lesní cestě přežene několik vrčících motocyklů nebo čtyřkolek. Začnete uvažovat, jestli jste se raději neměli zavřít doma.
Motorky a čtyřkolky vidím jako narůstající problém v přírodě. Někteří lidé si začínají vymýšlet neuvěřitelné a nezákonné způsoby trávení volného času. Problém
ilegálního motorismu v přírodě se samozřejmě týká i slušovického okolí.
Motorkáři i čtyřkolkáři nerespektují vůbec žádný zákaz, ničí osetá pole, louky,
lesní pěšiny navíc plaší zvěř, čímž porušují nejenom zákon o myslivosti. Ohrožují
navíc turisty, obtěžují hlukem a jízdou ve volné krajině, poškozují a devastují přírodu.
Problém ilegálního motorismu v přírodě v okolí Slušovic se snaží řešit myslivecká
stráž, které se podařilo několik takových výtečníků již chytit. Vše bylo zatím řešeno
jen domluvou. Škodlivostí ilegálního motorismu v přírodě se zabývá taky Český svaz
ochránců přírody, který pro toto téma vytvořil dokonce internetový portál www.
zakaz-vjezdu.cz.
A nyní zákon.
Podmínky pro vjezd motorových vozidel do terénu upravuje hned několik zákonů. Rozhodující většina území státu je pro motorová vozidla legálně přístupná.
Vjezd do terénu je často možný jen se souhlasem vlastníka pozemku, nebo ve
zvláštních případech, z nichž ani jeden nesouvisí s rekreační terénní jízdou. Řidiči
na motorkách a čtyřkolkách v přírodě páchají zpravidla přestupek, za který hrozí
pokuta až 100 tisíc korun, v některých případech může jít i o trestný čin, ohrožení
a poškození životního prostředí. Vjezd motorových vozidel do lesa výslovně zakazuje zákon č. 289/1995 Sb., O lesích. Zákon zakazuje v lese, tzn. i na lesních účelových komunikacích, rušit klid a ticho a dále jezdit a stát s motorovými vozidly.
Přitom není rozhodující, jestli byla účelová lesní komunikace označena na začátku
zákazovou dopravní značkou.
Vážení čtenáři Slušovických
novin, dovoluji si přidat
i fotografii, kterou jsem pořídil v lese. Můžete vidět, jak
vypadá bývalá lesní pěšinka,
kterou si oblíbili příznivci ilegálního motorismu. Nyní mi
tato pěšinka spíše připomíná přejezd pro tanky.
Myslivec

VČELAŘSKÉ OKÉNKO

Slušovičtí včelaři
o svá včelstva pečují!
Včelařství prochází těžkým obdobím
a není přehnané tvrzení, že včelaření
hrozí zánik. O co jde? Již delší dobu jsou
včelstva v Čechách, ale bohužel nejen
zde, ale i v celé Evropě napadena cizopasníkem s názvem Vorroa destructor.
Tento cizopasník, který žije na včelách se
ale hlavně rozvíjí a tím cizopasí na včelím plodu. Tento nakusuje, pije jeho krev
(hemolymfu), tím mu způsobuje otevřené rány, oslabuje líhnoucí se včely, které
se pak rodí poškozené, znetvořené až
invalidní. Otevřené rány po nakusování
jsou pak vstupní branou pro další nebezpečné nemoci včel, jako je mor včelího
plodu. Na zvládnutí tohoto problému
pracují vědecká pracoviště celé Evropy,

ale hlavní tíha spočívající v udržení zdravého stavu včelstva je na samotných
včelařích. Slušovická organizace včelařů
pozorně sleduje vývoj boje s tímto cizopasníkem, a aby v tomto zápase držela
krok se světovými poznatky, vyslala letos
v březnu své dva členy na konferenci
o problému udržení zdravotního stavu
4

do polského střediska Ustroň, kde k tomuto tématu přednášeli přední vědečtí
pracovníci. Konference se zúčastnili př.
Košárek z Hrobic a př. Ševců z Březové.
Na závěr tohoto školení obdrželi oba
„certifikát“ o absolvování. Ale hlavním
přínosem je získání nových poznatků
pro úspěšný chov včel. Účást obou našich členů byla naplněním vzájemné
spolupráce Slezského svazu včelařů
v Katowicích a Okresního svazu včelařů
ve Zlíně. Doufáme, že informace, které
naši členové získali, pomohou při rozvoji včelaření nejen na Slušovicku.
Miroslav Dubovský
místopředseda
ZO ČSV Slušovice

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vám všem v úvodu článku
popřál hezké a slunné léto, které již přichází, vydařené dovolené a co nejméně nepříjemností spojených třeba s cestováním nebo pobytem v zahraničí.
V uplynulém období (od posledního vydání
Slušovických novin) policisté místně příslušného obvodního oddělení PČR ve Vizovicích řešili na území města
Slušovice téměř 150 podání, včetně přestupků, správních deliktů, či trestných činů. Opět velkou část zaujímají přestupky
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to jak nepřipoutání se bezpečnostním pásem, nepoužití zádržného
systému, tak držení hovorového zařízení při řízení motorového
vozidla, nebo řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu
či jiné návykové látky. Zejména posledně jmenované přestupky
se vyskytly při konání rockového festivalu na Bílé Hlíně. Je
s podivem , že určitě muselo být všem účastníkům známo, že
PČR bude ve zvýšené míře dohlížet na průběh koncertu a následný rozjezd posluchačů, přesto však někteří za volant sedli
posilněni alkoholem. Jejich cesta skončila při silniční kontrole
provedené policejní hlídkou.
V uvedeném období bylo na území města spácháno celkem
13 trestných činů, z nichž některé byly předány službě kriminální policie a vyšetřování. Skladba trestných činů není neobvyklá – zanedbání povinné výživy, krádeže vloupáním, ohrožení pod vlivem návykové látky, výtržnictví, porušování domovní
svobody, neoprávněné užívání cizí věci, podvody. Pro ilustraci
uvádíme jeden příklad: dne 5. 5. 2013 v době kolem 03.55
hodin na ulici Družstevní, v úmyslu přechodně užívat motorové vozidlo, použil podezřelý občan slovenské národnosti půl
dlažební kachle, kterou našel poblíž vozidla, a rozbil zadní
pravé okno tohoto motorového vozidla, vnikl do vozidla, usedl na sedadlo řidiče, odklopil stínítko u řidiče a dále odklopil
páčku nastavování výšky volantu, aby si usnadnil cestu k elek-

trickým kabelům zapalování. Ve svém jednání byl však
vyrušen svědkem, který přišel k poškozenému vozidlu a vyzval jej, aby vysedl. To podezřelý udělal, ale
když se jej snažil svědek zadržet na místě, vytrhl se
mu ze zimní bundy a utekl směrem ke kruhovému
objezdu ve Slušovicích, kde se svědkovi ztratil
z dohledu. Přivolanými policejními hlídkami byla
provedena pátrací akce, při níž byl podezřelý vypátrán
a následně zadržen a eskortován do policejní cely.
Z přestupků vybíráme jeden z mnoha, který se stal v sobotu
dne 8. 6. 2013. Ze zahrady jednoho z rodinných domů poblíž
náměstí Svobody utekla fena německého ovčáka, která pobíhala mezi návštěvníky akce Nadace pro rozvoj a podporu
Slušovic, jež se konala v parčíku před restaurací AB. Pes byl
odchycen jedním z návštěvníků a záležitost byla oznámena na
linku 112. Přivolaná policejní hlídka za pomoci vedoucího
Technických služeb města Slušovice psa předala majitelce. Ta
byla jako podezřelá oznámena ke správnímu orgánu do
Vizovic, neboť to bylo již poněkolikáté, co jí pes utekl. Jedná
se tedy o nezabezpečení zvířete v zájmovém chovu. Volně
pohybující se psi, jejich odchyt a zabezpečení jsou v kompetenci představitelů a určených pracovníků města. Proto je lépe
se obrátit přímo na ně. Policejní hlídky nejsou pro odchyt psů
vybaveny ani vyškoleny. V případě bezprostředního ohrožení
života a zdraví osob psem však mohou zakročit a použít služební zbraň.
V nadcházejícím období prázdnin, a zejména na jejich začátku a konci, dochází ke zvýšené nehodovosti na silnicích
a stoupá i počet zraněných či usmrcených osob. Proto vám
doporučujeme vyjet raději dříve, nespěchat, předvídat včas,
jak se může situace v provozu vyvinout, být ostražití a snad
i přemýšlet za jiné účastníky silničního provozu – vše s ohledem na to, abyste dojeli vždy v pořádku do cíle své cesty.
S přáním pěkného léta
policisté OOP Vizovice.
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Exkurze do Vídně
Žáci 8. B společně s 9. B za doprovodu
pana ředitele a paní třídních učitelek se
ráno 22. května 2013 vydali na cestu
přes hranice ČR. Během cesty jsme minuli Strážnici, Lednicko-valtický areál
i Mikulov a o každém z těchto míst nám
pan průvodce něco řekl.
První zastávka ve Vídni byla u Hundertwasserhausu, ze kterého trčely haldy stromů a květin. Ovce ze střechy již
sundali, protože údajně prý „padaly na
turisty“ :-)
Dalším místem, které jsme navštívili,
byla Katedrála sv. Štěpána, která se nachází v centru města společně s operou,
radnicí, španělskou školou pro bílé lipicány, Koruntanskou třídou a spoustou
obchodů a obchůdků světových značek.
Počasí nám přálo. U budovy parlamentu se obloha projasnila a deštníky
už nebyly třeba. V Růžové zahradě jsme
snědli řízky od maminek a obdivovali
krásu pučících růží.
Dále pak následovala cesta do Prateru,
kde jsme jeli především utratit eura
a zažít trochu adrenalinu i zábavy.
Někteří z nás se svezli na horské dráze,

někteří navštívili strašidelný dům, jiní
lehce vodní atrakce i takové, do kterých
je potřeba pytel kuráže. K mání byla
i cukrová vata nebo ledová tříšť.
Zkrátka tolik zábavy, že při odjezdu
byli všichni sice šťastní, ale už natěšení
na cestu domů. Na zpáteční cestě se

autobusem linuly písně Marie od Tomáše
Kluse, Montgomery, Vysoký jalovec či
hity od Kabátů a další. Domů jsme přijeli tak akorát a všichni si s sebou určitě
přivezli spoustu zážitků.
Hedvika Pekařová (8.B)

ta (Tour de France, Giro d´Italia, Vuelta)
a samozřejmě také informace o současném projektu „Na kole dětem“.
Naše škola se tak tedy stala dalším
partnerem tohoto projektu. Pan Zimovčák se se svou cyklotour objevil i ve
Zlíně. Bylo to v rámci poslední 10. etapy,
která byla na programu 15. června s cílem na Velehradě.
Marek Dlabaja

Školní fotbalový turnaj
žáků 2013

NA KOLE DĚTEM
Od roku 2010 probíhá vždy začátkem
léta veřejná cyklotour „Na kole dětem“
napříč Českou republikou. Jedná se
o jedinečnou akci, která se svým charakterem a mezinárodním rozsahem zařadila mezi významné sportovní projekty na
podporu onkologicky nemocných dětí.
V roce 2013 startuje již 4. ročník. Peloton
cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem
vyrazí na desetidenní cyklojízdu. Přidat
se může každý na kousek, jednu etapu,
nebo celou trasu. Rostoucí počet aktivních účastníků, partnerů a podpora akce

z řad známých a významných osobností
svědčí o tom, že projekt, který přináší
malým onkologickým pacientům možnost účastnit se rekondičních pobytů,
má smysl.
Pan Josef Zimčák, který je známý svými výkony na vysokém kole, navštívil ve
středu 10. dubna i naši školu. Žáky velmi
zábavnou formou zasvětil do tajů jízdy
na svém stroji a mnozí z nich si tak mohli vyzkoušet, jak se sedí za řídítky velocipedu. Nechyběly atraktivní záběry z etap
na největších cyklistických závodech svě6

V pondělí 27. května 2013 se konal
turnaj ve fotbale, kterého se účastnili
žáci ZŠ Slušovice z 1., 2. a 3. tříd. Žáci
byli rozděleni do 5 družstev, která si následně pojmenovali. V pojmenování využili názvy nejznámějších fotbalových klubů světa. V deseti zápasech, kdy se
utkali každý s každým, bojovali o body
do tabulky. K vidění byly kvalitní fotbalové výkony našich nejmenších žáků, kteří
s velkým zápalem bojovali o každý míč.
Vítězem se stalo nakonec družstvo Realu
s deseti body. Druhou příčku obsadila
Chelsea se 6 body, třetí pak byly Slušovice
s body pěti. Nejlepším střelcem turnaje
byl kapitán Realu Michal Kolečkář se 4
brankami, stejného počtu gólů dosáhl
také Tomáš Brhel z týmu Slušovic.
Kateřina Kantová, Jan Nahodil,
Rostislav Šarman

Sochy žáka ze Slušovic
Na oslavě Dne Země, která proběhla v MŠ na tř. Svobody v Malenovicích,
se významně podílel i bývalý žák slušovické ZŠ.
Letos zde děti sklidily velký úspěch
s pásmem říkadel, písní a tanečků nazvaným „O ptáčcích“. Druhá část oslav
pak následuje přímo ve školce.
Děti například vysazují spolu se svými
rodiči na školní zahradě nové rostlinky
na naši skalku, v loňském roce jsme vysadili dva vzácné stromy – jinan dvoulaločný a liliovník tulipánokvětý a v letošním roce si každá třída vysadila svůj bylinkový květináč. Máme tady mátu, meduňku, bazalku a tymián. Leknín ve stávajícím zahradním minijezírku už neměl
dostatek prostoru k dalšímu růstu, proto
dostal jezírko větší.
K dřevinám přibyl i nový strom, který
většina z nás nezná, s tajemným názvem
Mišpule. Ten letos přišel slavnostně zasadit náměstek primátora B. Landsfeld.

Mini First Certificate 2013
Již 10. ročník tradiční soutěže
v angličtině se uskutečnil na ZŠ
Komenského I ve Zlíně.
Soutěž prověřuje znalosti a dovednosti žáků jak v oblasti anglické gramatiky, tak v porozumění slyšenému
a čtenému textu. Velkého úspěchu
dosáhl náš zástupce Ondřej Trnovec
(8. A), který přestože soutěžil v kategorii deváťáků, získal krásné druhé
místo. Ondrovi blahopřejeme a věříme, že to není jeho poslední výrazný
úspěch nejen v angličtině.
Marek Dlabaja

To nejhezčí, co dětem přibylo na naší
zahradě, jsou ale nové, dřevěné zahradní prvky. Vznikly opracováním pozůstalých pahýlů ořezaných stromů, které
jsme se rozhodli nějak účelově využít.
A tím se už dostávám k tomu, proč do
Slušovických novin píšu článek právě
o této mateřské školce…
Tyto nádherné dřevěné „sochy“, které
nám určitě budou všichni závidět, pro
naši mateřskou školu totiž zhotovil bývalý žák slušovické školy MARTIN
BOŘUTA, nyní student 3. ročníku SOŠ
v Luhačovicích, oboru Uměleckého zpracování dřeva – řezbářské práce. Díky jeho šikovným rukám a hlavně ochotě
zkrášlit dětem prostředí, ve kterém tráví
hodně času, vznikly ze zbytků starých
stromů překrásné „královské trůny“
s podobiznou krále a princezny a také
totem naší MŠ s vyřezaným označením
jednotlivých tříd. Jsou zde vyryty obrázky Zobáčků, Žabiček, Berušek i Delfínků.
Ve spolupráci s Martinem budeme
určitě pokračovat, aby se děti cítily na
školní zahradě co nejlépe. V plánu je
například imitace zahradního včelínu,
který by v rámci enviromentální výchovy

přiblížil dětem nové poznatky o významu včel…
Myslím si, že nejenom rodiče, ale
i slušovická škola může být právem hrdá
na svého bývalého žáka. Tak jako jsem
hrdá já, která jsem Martina osobně doporučila. Poznala jsem ho totiž na zdejší
škole, kde jsem jako vychovatelka 15 let
pracovala, než jsme se přestěhovali na
Salaš u Malenovic a já jsem dostala příležitost pracovat s dětmi o něco mladšími, právě ve školce v Malenovicích.
Eva Ondrová, učitelka MŠ tř.
Svobody v Malenovicích

Zeměpisná olympiáda
V letošním školním roce proběhlo
školní kolo Zeměpisné olympiády v únoru. Zúčastnilo se ho celkem 112 žáků od
6. do 9. ročníku. Žáci soutěží ve znalostech ze zeměpisu, druhou část soutěže
tvoří práce s mapou a žáci v ní prokazují umění práce s mapou. Vítězové jednotlivých kategorií postoupili ze školního kola do okresního. To proběhlo ve
Zlíně v březnu a výsledky pro naši školu
jsou: v kategorii A (6. ročník) Michal
Matějčný ze 6. A skončil na 11. místě,
v kategorii B (7. ročník) Renáta
Ohnoutková ze 7. A se umístila na 12.
místě, výborného umístění dosáhl Ondřej
Trnovec z 8. A v kategorii C (8. + 9. ročník), který vybojoval 2. místo. Z tohoto
místa postoupil do kola krajského.Proběhlo v dubnu na Gymnáziu v Uherském
Hradišti a Ondra se umístil na výborném
7. místě.
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

EUROREBUS
Další úspěšná soutěž pro ZŠ Slušovice je soutěž EUROREBUS. Školní korespondenční
kola probíhají po celé republice od listopadu do ledna, úspěšné třídy vysílají pak
v dubnu do krajského kola své zástupce, tříčlenná družstva. Do tohoto kola postoupily
třídy 6. A, 7. B, 7. C, 8. A, 8. B a 9. B. Družstva, která se umístí do 5. místa, pak postupují do kola celostátního. Ze ZŠ Slušovice postoupila družstva 7. C (M. Matůšů, M.
Kovařík, J. Kašík) a 8. A (O. Trnovec, A. Peštuková, M. Šmakala). Celostátní kolo proběhne
14. června 2013 v Praze, v době uzávěrky novin jsme ještě výsledky neznali.
Součástí této soutěže je také soutěž jednotlivců. V ní do krajského kola postoupili M.
Matůšů, J. Kašík a O. Trnovec, do celostátního kola postoupili M. Matůšů, O. Trnovec.
Děkujeme za reprezentaci.
Na organizaci obou soutěží se podílely učitelky zeměpisu
Helena Nováková a Věra Janská.
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Školní sport
• VELIKONOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU 2013
Dne 27. 3. 2013 se na naší škole pořádal tradiční Velikonoční turnaj ve florbalu. Na letošní ročník si do naší haly
našlo cestu 6 týmů z okolních škol.
Mladším i starším žákům se v turnaji
velmi dařilo a obě družstva obsadila
celkové první místo ve své kategorii.
Patří jim obrovské díky nejen za výbornou reprezentaci naší školy, ale také za
výpomoc při organizaci turnaje.
Za mladší žáky nastoupili: Tomáš Štěpán
(B), Roman Martinisko, Jirka Vyoral, Dan
Kolečkář (všichni 7.B), Adam Novák, Honza
Kurtin, Tobiáš Řihák, Filip Šubrt (všichni 7.A),
Ondra Rafaja, Honza Kašík, Marek Matůšů
(všichni 7.C).
Za starší žáky nastoupili: Jan Večeřa (B),
Dominik Gajdošík, Milan Vala, Lukáš Klečka,
Lukáš Koutek, Vojta Knirsch, Vašek Večeřa,
Alois Čala, Jakub Škrabana (všichni 9.A),
Patrik Kvasnica (9.B), Dan Bělíček (8.B)
• VELIKONOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU DÍVEK
Již tradičně se dívčí florbalové družstvo naší školy zúčastnilo Velikonočního
turnaje ve florbalu. Ten pořádala ZŠ
Želechovice n. Dřevnicí 3. dubna 2013.
Bojovaly jsme v tomto složení: Monika
Škrabanová (kapitánka) 9.A, Lucie Hašková
(brankářka) 9.A, Veronika Dolinová 9.A,
Dominika Žůrková 8.B, Ivana Šárová 8.B,
Lucie Brzková 7.B, Michaela Záhořáková
7.A, Veronika Buchtová 7.C.
V nabité konkurenci základních škol
obsadily naše dívky krásné 4. místo.
• VELIKONOČNÍ LAŤKA 2013
Dne 20. 3. 2013 se na naší škole konala soutěž ve skoku vysokém. Žáci byli
rozděleni do čtyř kategorií: 6.–7. ročník
dívky, chlapci, 8.–9. ročník dívky, chlapci. Výkony byly velmi vyrovnané a o
umístění rozhodovala nejen nejvyšší
skočená výška, ale také počet celkových
neúspěšných pokusů.
Výsledky: 6.–7. ročník • CHLAPCI: 1. Jan
Kurtin (7.A) 140 cm, 2. Jáchym Indrst (7.A)
130 cm, 3. Ondřej Rafaja (7.C) 120 cm

6.–7. ročník• DÍVKY: 1. Nikol Daňková
(7.B) 125 cm, 2. Silvie Chovancová(6.B) 120
cm, 3. Nela Divoková (6.B) 120 cm
8.–9. ročník • CHLAPCI: 1. Jakub Škrabana
(9.A) 150 cm, 2. Patrik Holčák (9.B) 150 cm,
3. Lukáš Klečka (9.A) 140 cm
8.–9. ročník - DÍVKY: 1. Ivana Šárová (8.B)
125 cm, 2. Bára Brázdilová (8.B) 120 cm.
• TURNAJ V HALOVÉ KOPANÉ
O velké překvapení se postarali naši
fotbalisté v úterý 12. 3. 2013 ve sportovní hale v Luhačovicích. Reprezentovali
tam naši školu v okresním kole v halové
kopané. Turnaj hostil celkem 8 základních škol ze zlínského okresu. Naše
škola byla vylosována do velmi těžké
skupiny. Přesto se chlapci probojovali až
do finále. Až v tomto rozhodujícím utkání podlehli ZŠ Komenského II a obsadili
konečné 2. místo. Našim reprezentantům patří velké poděkování za více než
sympatický výkon.
Gratulujeme a děkujeme žákům: Vojtěch
Knirsch (brankář), Lukáš Klečka, Jan Večeřa,
Václav Večeřa (všichni 9.A), Adam Novák,
Filip Šubrt (oba 7.A), Daniel Bělíček (8.B),
Patrik Kvasnica (9.B).

❦❦❦
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kdo se přišli 3. dubna
2013 rozloučit na poslední cestě
s paní Marií Řehákovou.
manžel s rodinou
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kdo se přišli do
kostela rozloučit s panem Ladislavem
Crkalem. Rovněž děkujeme pohřební
službě Nonstop za vstřícnost při organizaci jeho pohřbu.
Manželka Anna
se synem Vladislavem

Společenská
kronika
• JUBILANTI

Marie Válková
Marie Kašíková
Mojmír Šťastný
Antonín Manďák
Zdenka Drápalová

DUBEN 2013
70 let
85 let
70 let
92 let
92 let

Zdeněk Otava
Jiřina Valeriánová
Anna Nováková
Marie Vitovská
Marta Plšková
Jaroslav Horník
Jarmila Machalová
Alena Stuchlíková

KVĚTEN 2013
75 let
75 let
70 let
80 let
70 let
85 let
70 let
70 let

Jaroslav Kašík
Marie Pivodová
Božena Gerychová
Zdeňka Kobylíková
Lucien Rudl
Ludmila Jarošová
Jaroslav Tomšíček

ČERVEN 2013
80 let
70 let
91 let
75 let
75 let
80 let
80 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!
• NAROZENÍ
Anežka Minarčíková
Lukáš Dlabaja
Natálie Ingrová
Michaela Julinová
Natálie Černá
Šimon Minařík
Šťastným rodičům blahopřejeme
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!
• ÚMRTÍ
Zdenka Gruberová
Pavel Buček
Věra Hozová
Jaroslav Mika
Marie Oškerová
Anna Horáková
Otilie Grecmanová
Ing. Vladislav Crkal
Oldřich Lexa
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

POHŘEBNÍ SLUŽBA NONSTOP

❦❦❦

komplexní pohřební a kremační služby
PROVOZNÍ DOBA po – pá •

8 – 15 h

Dostihová dráha, 763 15 Slušovice
mobil 774 759 574
stálá služba 800 12 12 11

VZPOMÍNKA
Dne 6. 7. 2013 vzpomeneme druhého výročí úmrtí naší
maminky paní Vlasty Štěpánové a 18. 7. 2013 druhé výročí úmrtí našeho tatínka pana Josefa Štěpána.
Věnujte jim prosím s námi tichou vzpomínku.
Vzpomínají syn Josef a dcera Vlasta s rodinami

email: slusovice@pohrebnisluzbanonstop.cz
www.pohrebnisluzbanonstop.cz
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Moji milí věrní čtenáři,
ano, právě vy, kteří se opravdu věrně
a neochvějně prokousáváte pravidelně
mými příspěvky, máte zcela jistě ještě
v paměti, jak jsem se tady na těchto
stránkách nedávno rozplývala nad prvními jarními paprsky, které nás všechny
natěšily do snad nejkrásnějšího ročního
období. Ale opět se potvrdila jedna
z mnoha léty prověřených moudrostí
našich předků - neříkej hop, dokud nepřeskočíš. Pokochali jsme se sluníčkem
a s nadějí očekávali jaro. Jaro, které
bohužel letos nepřišlo. V momentě, kdy
píši tyto řádky, je červen. Zima, déšť,
a abychom vůbec mohli ve školce fungovat, topíme. Počasí nám pokazilo
plánované venkovní akce pro děti, některé máme ještě před sebou a „díky“
počasí nevíme, jak všechno dopadne.
A mně přesto v této fázi nezbývá (i když
se schizofrenními pocity) než poděkovat. Nevím, jestli osudu, nebo svatému
Petrovi, ale v každém případě sobecky
poděkovat za ty naše pidistarosti s počasím, které nás uchránilo větších pohrom. Já s oblibou říkám, že je nám
dobře, že vždycky může být hůř, a taky
je. Ani nejde srovnávat naše pocity
z jara-nejara s tím, čím si musí procházet lidé dnes stižení povodněmi, někteří
už podruhé, nebo dokonce potřetí.
Myslím, že kdo tuto bezmoc před silou
přírody, tu hrůzu a beznaděj nezažil na
vlastní kůži, nemůže vůbec pochopit
a obsáhnout, co se v myslích a srdcích
takto zkoušených lidí odehrává a jak
podobná pohroma zasáhne do jejich
životů a změní je. Obdivuji sílu lidské
vůle, která takto postiženým lidem pomůže překonat nepřízeň osudu, zabo-

jovat s jejími následky, nevzdat se a jít
životem dál. Obdivuji lidi, kteří s touto
situací nemají nic společného, přesto
opustí své pohodlí, normální život a jdou
pomáhat tam, kde je potřeba, nebo
svou pomoc vyjádří jiným způsobem věcným darem, penězi. Říká se, že jsme
sobečtí, zahledění jen do sebe, do úzkého kruhu svých nejbližších. Ale když je
nejhůř, ukáže se, že to pravda není. Že
lhostejní nejsme a umíme si nezištně
pomáhat. A z toho mám radost, také ale
trochu obavy. Obavy z toho, že počáteční pomáhací euforie opadne, my se vrátíme ke svým běžným životům a zapomeneme, že pomáhat je třeba i v dobách, kdy nejsme stiženi přírodními katastrofami. Vždycky se najde někdo, kdo

naši pomocnou ruku potřebuje a s
vděčností ji přijme, a vůbec přitom nemusí jít jen o pomoc hmotnou. V závěru školního roku se většinou loučím
s našimi předškoláčky, kteří po prázdninách poprvé usednou do školních lavic,
a ani teď tradici neporuším. Oni také
budou ke zvládnutí všeho, co je čeká,
pomoc potřebovat. Chci jim popřát,
aby se ve škole setkali s učitelkami,
které jim budou s láskou pomáhat při
prvních nelehkých školních krůčcích
a provedou je touto velkou životní etapou. I do těch dalších pak setkávání
s osobnostmi, které znají cenu vzájemné lidské pomoci a naučí je chápat její
význam a potřebnost. Řadím k těmto
osobnostem i naši paní učitelku Irenku,
se kterou se v červnu po jejím mnohaletém působení ve školce rozloučíme.
Dovolte mi poděkovat jí za její pomoc
našim maličkým, které trpělivě učila samostatnosti, odvaze, sebedůvěře, vztahům k ostatním dětem a dospělým,
prostě všem potřebným pozitivním
hodnotám. Irenko, děkuji za všechny
děti, kterým jste celý život věnovala
svou péči, děkuji za sebe a všechny
kolegyně, pro které jste vždycky byla
spolehlivým pracovním partnerem,
a přeji do příštích let hodně radosti,
pohody a hlavně žádné „povodně“. To
poslední ostatně přeji nám všem. Ale
kdyby se nějaká ta životní nebo osobní
velká voda naším životem přece jen
prohnala, ať máme vždycky nablízku
nějakou tu pomocnou ruku a v případě
potřeby umíme nabídnout tu svou. Přeji
vám všem krásné léto bez povodní.
Jana Tománková
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