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Moji milí věrní čtenáři,
přicházím dnes za vámi se svým jarním (dalo by se říci i sezónním) pozdravem. Ano, vzhledem k frekvenci edice
Slušovických novin se na těchto stránkách potkáváme skutečně čtyřikrát do
roka a o dění v naší školičce vás tak informuji v každém ročním období. Přestože v momentě, kdy píši tyto řádky,
stále ještě žezlo vlády urputně drží v ruce paní Zima a nechce se ho vzdát, my
všichni (včetně milovníků bílé zasněžené
krásy) držíme palečky jaru, aby svůj každoroční, předem vyhraný souboj se zimou už konečně dobojovalo a my se
zase mohli těšit ze všech jarních barev
a na všech frontách propukajícího života. A nejinak je tomu i v naší sluníčkové
školičce. Sledujeme počasí, pozorujeme
pomalu, ale neúprosně se probouzející
přírodu a těšíme se na všechny akce
a aktivity, které realizujeme mimo zdi
naší školky. Mohla bych je tady všechny
vyjmenovat, v podstatě vzít přes kopírák
svůj příspěvek z loňského jara, ale nechci podceňovat vaši paměť, tak to neu-
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Už jsme ten půst odbyli,
Velikonoc se dočkali.
Bude už čtvrtek Zelený,
bude beránek pečený,
budeme jíst jidáše,
s medem kousek kaše
a tři lžičky medu
vezmem proti jedu.
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dělám. Jak víte, plán našich akcí má své
každoroční stálice, ale stále se snažíme
pro naše děti něco nového vymýšlet
a přidávat. Zmíním se proto jen o návštěvě Galaxie, dětského zábavního centra ve Zlíně, které jsme vloni navštívili
poprvé, letos se chystáme znovu a zřejmě se tato akce k našim stálicím přidá.
Letos podruhé se také zúčastníme zlínské přehlídky mateřských škol Československý škrpálek, tentokrát s pásmem
„Letí bába na koštěti“. Pevně věřím, že
se nám podaří zopakovat loňský úspěch
– no a máme ve svém programu další
stálici. Stálicí nejstálicovatější jsou ale
Velikonoce, nádherné, radostné a naději vzbuzující svátky, pro naši práci pak
nevyčerpatelný zdroj podnětů a prožitků. My si je zase užijeme se vším, co
k nim patří. Ale mezi naše stálice, řečeno vesmírnou terminologií, se tlačí i novy. Rozšířili jsme naši spolupráci se základní školou a díky ochotě pana ředitele a učitelek první třídy proběhne letos
poprvé akce „Školička“.
dokončení na str. 2

Příjemné prožití velikonočních svátků Vám přeje vedení města Slušovice.

Ze zasedání rady města
• Informace starosty
– o hospodaření Nadačního fondu pro
rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích,
kde došlo pouze k čerpání dotace ze
Zlínského kraje ve výši 200 000 Kč
a 250 000 Kč od firmy SYNOT. Obě dotace byly řádně vyplaceny a proúčtovány
v plném rozsahu,
– o jednání se zástupci občanského
sdružení Dostihy Slušovice, o. p., ve
vztahu k aktivitám na dostihové dráze
a možnosti čerpání evropských fondů.
Dále informoval radu o jednání s hejtmanem Zlínského kraje o možnosti dotace
na dostihovou sezónu v letošním roce.
Hejtman přislíbil stejnou dotaci jako
v roce 2011, tzn. 200 tis. Kč,
– o výsledku jednání s ředitelem Ředitelství silnic Zlínského kraje o možnosti
realizace dlouho připravované akce
„Úprava vozovky a zastávkových pruhů
u ZŠ Slušovice“. Realizace byla přislíbena
v letošním roce,
– o jednání s ředitelem ŘSZK o odstranění starých nefunkčních sloupů veřejného
osvětlení na čtyřproudové komunikaci.
– o záměru změny webmastera stránek
města Slušovice,
– o finančním návrhu na vyprojektování
chodníků od zdravotního střediska po
spojovací chodník přes ul. Vítězství.
V návrhu je řešena problematika odvoddokončení ze str. 1

Předškolní děti čtyřikrát navštíví základní školu a vyzkouší si nanečisto
„opravdické“ vyučování. Velkou novinkou je ale náš letošní předprázdninový
výlet. Každý rok jezdíme do ZOO Lešná
a přestože je to vždycky pro děti zážitek,
je opakovaný. Proto jsme letos pro naše
nejstarší, předškolní děti naplánovaly
změnu - dvoudenní výlet s bohatým
programem na rekreační středisko
v Trnavě.
Pevně věříme, že se naše snaha setká
s úspěchem, společně s našimi dětmi
prožijeme a zažijeme nové, neopakovatelné zážitky a děti si z něj odnesou nezapomenutelné vzpomínky. Tak nám
držte celé jaro palečky, ať se všechno
podaří, plán se nemine účinkem a naše
děti budou ze všech akcí nadšené a spokojené. A já vám všem přeji totéž.
Nadšení pro všechno, co plánujete, spokojenost s výsledkem a to vše podbarvené nádherným ročním obdobím. Prožijte
si své stálice co nejlépe. Ale mějte i své
novy, aby váš život byl právě tak barevný
a úžasný, jako je roční období, které nás
právě teď provází.
Jana Tománková

nění komunikace, případné šířkové
uspořádání a změna sklonu sousedící
komunikace, čímž dochází ke značnému
finančnímu navýšení tohoto projektu.
Nejdříve musí být projednáno s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, zda by se
podílelo na souvisejících nákladech týkajících se komunikace,
– o schválení dotace na hasičské auto ve
výši 300 000 Kč v krajské radě. Žádost
byla na dotaci ve výši 500 tisíc Kč, ale
přestože nebyla schválena celá částka,
pohybují se Slušovice v nejvyšší možné
dotaci, kterou kraj poskytl,
– o podpisu darovací smlouvy na
2,5 miliónu Kč s firmou Yoplait. Tento
dar firma poskytuje na zmírnění ekonomických následků neplánovaného ukončení provozu firmy ve Slušovicích, která
využívala pro čištění vod ČOV, jež je
v majetku města.
• Místostarosta podal informaci o stavu
příprav příměstského tábora v obdobíletních prázdnin.
• Rada města (RM) schválila prodloužení
nájmu místnosti v přízemí budovy městského úřadu pro NEJ TV.
• RM schválila ceny vodného a stočného
na rok 2012.
• RM schválila zpevnění komunikace na
Ciróně formou stržení stávajícího povrchu a zásypem zpevňujícím materiálem,
drtí, frézovanou živicí.
• RM schválila konání 20. ročníku
Rallysprint Kopná Slušovice dne 12. 5.
2012 na místních komunikacích v prostoru dostihové dráhy a prostor náměstí
pro slavnostní start a cíl.
• RM schválila konání akce Extreme moto show v termínu 19. 5. 2012 a Tuning
Auto Show v termínu 15. – 16. 6.
2012.
• RM souhlasí s termíny tradiční akce
stavění máje dne 30. 4. 2012 a kácení
máje dne 27. 5. 2012.
• RM schválila výkon knihovnických regionálních služeb vykonávaných vedoucí
městské knihovny ve Slušovicích u obcí
Březová, Dešná, Hrobice, Neubuz a Želechovice nad Dřevnicí.
• RM schválila zvýšení příspěvku rodičů
dětí navštěvujících Mateřskou školu
Sluníčko od 1. 9. 2012 na částku
400 Kč/měsíc.
• RM projednala žádost Centra pro
zdravotně postižené Zlínského kraje
a doporučuje postupovat tak, že příspěvek se stanoví až na základě sdělení
centra, zda tato poradna poskytla služby
pro občany města Slušovice v minulém
roce.
(více na www.slusovice.eu)
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Ledové kry na Všemince
ohrožovaly okolní domy
Dne 29. 2. 2012 se na říčce Všemince
ve Slušovicích vytvořila asi 50metrová
hráz ledových ker, která zvedla hladinu řeky na úroveň ohrožující okolní
rodinné domy. Starosta s místostarostou již během dopoledne pravidelně
sledovali tok Všeminky v místě, kde
byla situace nejhorší. V odpoledních
hodinách, kdy situace začala být kritická, požádali o spolupráci správce
toku Lesy České republiky, pobočka ve
Vsetíně. Díky této spolupráci se podařilo za použití techniky odstranit část
ker, což vedlo následně k uvolnění
vodního toku a k výraznému snížení
jeho hladiny.
Situace byla v tento den, kdy došlo
k výraznému oteplení a tání sněhu
z předešlého dne, na několika místech
kritická. Jednotka SDH Slušovice pomáhala na základě výzvy Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje
řešit příval vody u křižovatky na Nových Dvorech. Tato voda ohrožovala
především areál firmy Greiner.

Ceny vodného a stočného
pro rok 2012
bez DPH / s DPH
vodné

36,50 / 41,60 Kč

stočné

21,60 / 24,60 Kč

celkem

58,10 / 66,20 Kč

S ohledem na zvýšení cen Vás žádáme, abyste zvážili výši svých záloh a případně si na Službách města Slušovice,
I. patro budovy městského úřadu dohodli zvýšení zálohy.
Rada města schválila při vyúčtování
vodného a stočného postup, kdy v závěrečném vyúčtování Službami města
Slušovice budou přeplatky a nedoplatky
do výše 50 Kč převáděny do vyúčtování
v následujícím roce.

Nové webové
stránky města
Oznamujeme Vám, že od 1. dubna
2012 jsou spuštěny nové webové
stránky města Slušovice na adrese:

www.slusovice.eu
Poplatek za psy
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za svého
psa, aby tak urychleně učinili a předešli tak případnému správnímu řízení. Tyto poplatky se platí každoročně do konce měsíce února.
Současně vyzýváme majitele psů, kteří
dosud psa přihlášeného nemají, aby se
dostavili na městský úřad – I. patro,
pí Zavřelová, k vyplnění příslušného formuláře a následnému zaplacení.
Poplatek je stejný jako v minulých letech:
za jednoho psa

300 Kč

za každého dalšího

450 Kč

důchodci

100 Kč

Nové občanské průkazy
Od 1. 1. 2012 jsou vydávány nové občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
(s čipem nebo bez čipu). Průkaz je vyroben ve formě plastové karty o rozměrech
54 x 85,6 mm (velikost platební karty). Má černobílou fotografii a gravitovaný podpis,
jméno, příjmení a číslo dokladu jsou provedeny taktilním gravitováním, to znamená,
že je lze poznat pohmatem.
Občanský průkaz s čipem je vzhledově stejný, liší se pouze tím, že na zadní straně
je umístěn kontaktní elektronický čip.
Nově patří mezi volitelné údaje rodinný stav, registrované partnerství a titul.
Znamená to, že žadatel sám se může rozhodnout, zda chce mít na občanském průkazu tyto údaje uvedeny.
Správní poplatek se neplatí, pokud je občanský průkaz vydáván z důvodu změny
zapsaných údajů. Bezplatné je i vydání prvního občanského průkazu při dovršení
věku 15 let občana nebo z důvodu uplynutí doby platnosti dosavadního občanského
průkazu.
Správní poplatek se vybírá:
100 Kč – pouze za vydání občanského průkazu v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení dosavadního občanského průkazu
50 Kč – za vydání občanského průkazu pro děti do 15 let
500 Kč – za vydání OP s čipem bez ohledu na věk a důvod vydání.
Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou. Pokud má občan
platný doklad a nedošlo ke změně údajů nebo k podstatné změně podoby, nelze
provádět výměnu (s výjimkou občanského průkazu s čipem).
Pro vydání prvního občanského průkazu je třeba předložit rodný list občana
a doklady k ověření státního občanství (rodné listy rodičů).
Pro vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský
průkaz.
Pokud občan nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat
totožnost a předložit – rodný list a potvrzení o občanském průkazu (§9).
Fotografie pro vydání občanského průkazu se pořizuje na místě samém.

Slušovičtí včelaři mají mezinárodní kontakty
Základní organizace Českého svazu včelařů Slušovice navázala již
před mnoha roky přátelské kontakty
s polským včelařským střediskem
v Kamianné ve východním Polsku.
Ze Slušovic do Polska vyjelo již několik
zájezdů, a to již za předsednictví př.
Škabrahy. Hlavně se ale kontakty udržovaly za předsednictví př. J Košárka.
Kamianna je včelařské středisko, kde
Polský včelařský svaz vybudoval prakticky na zelené louce včelnici, hotel, výstavní pavilon a včelařský skanzen.
Zájezdy, které ze Slušovic do Kamianné
směřovaly, byly vždy účastníky velice
příznivě hodnoceny, a to nejen pro přívětivost ze strany polských hostitelů,ale
hlavně možností seznámit se s řešením
včelařských problémů polskou cestou.
Měli jsme čest přivítat i zájezd z Polska
u nás, ale je pravda, že častěji se jezdí od
nás do Polska, protože v jejich včelařském středisku Kamianné se stále něco
děje, a tak jsme stále zváni. Bohužel je
to pro nás dost daleko /cca 350 km/,
a tak tato vzdálenost brzdí intenzivnější
kontakty.
Toto polské středisko vybudoval kněz
– zapálený včelař, kdysi i předseda
Polského svazu včelařů Dr. Henryk

Ostach, se kterým se návštěvy setkávaly.
Na fotografii př. Košárek s knězem
Ostachem a vedoucím pokusné včelnice
J. Nowakem. Bohužel v loňkém roce
přišla do Slušovic smutná zpráva o úmrtí
H. Ostacha. Př. Košárek byl proto pověřen odjet do Polska na pohřeb a rozloučit se s přítelem Ostachem nejen za slu-

Přestože hlavní organizátor a duše
Kamianné zemřela, kontakty s polskou
stranou jsou stále udržovány, čehož důkazem je i došlé pozvání na akce letošního roku a to již v květnu na Otevírání
včelařské sezóny, což je velká včelařská
akce spojená s prodejem včelařského
nářadí a včelích produktů.
Za včelařskou organizaci
Slušovice
Josef Košárek

šovické včelaře, ale
i za Český svaz včelařů. H. Ostach byl
totiž i zakladatelem
všeslovanské organizace včelařů Apislavia
sdružující
včelařské organizace slovanských států, tedy i českých
a slovenských.
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STŘÍPKY Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY – ROK 2011
V loňském roce navštěvovalo knihovnu 506 registrovaných čtenářů (z toho
150 čtenářů do patnácti let věku), vypůjčili si 17.074 knih a 2.756 časopisů.
Čtenářů bylo o 80 více než v předchozím
roce 2010.
Počet návštěvníků za rok 2011 byl
5.573 (z toho 409 na internet).
Ke dni 31. 12. 2011 bylo v knihovně
k dispozici 10.749 knih, 22 CD-ROMů
a 24 titulů odebíraných časopisů.
Nově nakoupených knih a darů bylo
zpracováno 914. Vyřazeno bylo 738
knih a přebaleno 983 knih v opotřebovaných či poškozených obalech.
Akce loňského roku:
Pro 1. třídy proběhlo v květnu pasování dětí na čtenáře (2 třídy). Královna Říše
knih přivítala děti ve své říši a povídala si
s nimi o knihách a o své říši – knihovně.
Děti složily čtenářský slib a byly pasovány na čtenáře hůlkou knižní víly. Děti
dostaly glejty (diplomy), řády (odznáčky
Už jsem čtenář!) a čestné čtenářské průkazy, které je opravňovaly přijít se zaregistrovat do knihovny na rok zdarma,
což se setkalo s velkým ohlasem – po
pasování se přihlásilo 22 prváčků (2 prváčci byli již dříve přihlášeni).
Proběhla beseda pro předškolní děti
MŠ Sluníčko (2 třídy) a pro děti MŠ
Březová – S Večerníčkem za pohádkou
– děti poznávaly znělky z televizních večerníčků. Zároveň jsme si ukazovali knihy, v nichž najdou tyto příběhy, a děti
odpovídaly na otázky.
Během roku se vyhlašovaly různé soutěže pro děti – jako odměnu si mohli
výherci z řad dětských čtenářů vybrat
čtenářskou placku.
Od sezóny 2008/2009 zajišťuji pro
občany permanentky a svoz do Městského divadla Zlín, v sezóně 2011/2012 této možnosti využilo 21 občanů.
Pomoc s přípravou oslav 750. výročí
první písemné zmínky o Slušovicích (řemeslný trh) a vánočního jarmarku.
Brožura Slušovice 1261-2011 – sestavila jsem brožuru k 750. výročí Slušovic
– včetně fotografické přílohy.
Akce Březen-měsíc čtenářů.
Akce Týden knihoven – v něm proběhla anketa o knihovně, výprodej vyřazených knih, registrace čtenářů zdarma
a amnestie na upomínky.
Městská knihovna poskytuje tyto
služby:
– půjčování knih a časopisů,
– bibliograficko-informační služba,
– on-line katalog s možností rezervací

a prolongací knih,
– meziknihovní výpůjční služba (co
nenajdete v našem fondu, je možné vypůjčit v jiné knihovně),
– veřejný internet,
– tisk na čb tiskárně,
– odnos knih pro starší občany, kteří
mají problémy s pohyblivostí a nemají
možnost poslat si pro knihy rodinné
příslušníky,
– CD-ROMy pro děti – různé hry
a encyklopedie – pouze na PC v knihovně.

vány knihy v poškozených obalech
a stranou odloženy knihy na vyřazení.
Výprodej vyřazených knih se bude konat
po ukončení revize, ještě před stěhováním knihovny do nových prostor.

Nově mají umožněn přístup na internet návštěvníci knihovny bez omezení
věku (do 15 let musí jeden z rodičů podepsat formulář souhlasu s přístupem
dítěte na internet, u nových dětských
čtenářů lze vyznačit na přihlášce při registraci). Reagovala jsem na potřebu
vyhledávat informace pro školní práce,
tisknout obrázky atd.

TOP 10 nejpůjčovanějších knih pro
dospělé v roce 2011

Od září 2011 byla spuštěna nová služba pro čtenáře, tzv. předupomínky.
Kdo má ve čtenářském kontu uveden
svůj email, 3-5 dní před vypršením lhůty
vrácení knih obdrží email s upozorněním, že se již blíží konec lhůty pro vrácení knih. Tato služba se setkala s kladnou
odezvou u čtenářů.
Městská knihovna poskytuje regionální služby a metodické vedení obecním
knihovnám v Březové, Hrobicích, Neubuzi, Želechovicích nad Dřevnicí a Místní
knihovně v Dešné.
A na co se můžete těšit v tomto
roce?
Po celý březen bude probíhat akce
Přiveďte rodiče do knihovny, při níž se
mohou rodiče s dětmi přihlásit do
knihovny bez registračního poplatku.
V březnu se také budou konat besedy
S Večerníčkem za pohádkou pro 2 třídy
předškoláčků, v dubnu besedy o Václavu
Čtvrtkovi a jeho pohádkách pro 2. třídy,
v květnu se uskuteční pasování prváčků
na čtenáře (3 třídy).
Během roku najdete v dětském oddělení různé soutěže pro děti.
Ty nejmladší najdou v dětském oddělení různé omalovánky a pastelky.
Neustále se v průběhu roku pořizují
nové knihy, seznam najdete na www.
slusovice.knihovna.info v sekci katalog
– novinky od data.
V lednu začala revize knihovního fondu, tzn. skoro 11 000 knih je potřeba
vzít knihu po knize a zadat do programu
v počítači. Přitom jsou rovnou přebalo4

V roce 2011 se započalo s rekonstrukcí (stavbou) kulturního domu a přístavby
knihovny. Na novou knihovnu se mohou
čtenáři těšit ještě v letošním roce.
Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích

1. Nicolas Sparks: Noci v Rodanthe
2. Sandra Brown: Dům s minulostí
3. Sandra Brown: Dilema lásky
4. Catherine Coulter: Kouzlo měsíčné noci
5. Catherine Coulter: Čarodějova dcera
6. Tamara McKinley: Letní bouřka
7. Klára Janečková: Srdce v písku
8. Catherine Coulter: Vysněný dům
9. Jude Deveraux: Zlaté dny
10. Sandra Brown: Radostná zvěst
TOP 10 nejpůjčovanějších dětských
knih v roce 2011
1. Esther a Jerry Hicks: Sára o věčném
přátelství dvou blízkých duší
2. René Goscinny: Obelix a Caesarova
galéra (comics)
3. Jeff Kinney: Deník malého poseroutky:
Zápisky Grega Heffleyho
4. Albert Uderzo: Nebe mu padá na hlavu
(comics)
5. Jeff Kinney: Deník malého poseroutky:
Rodrick je king
6. Thomas Brezina: Případ pro tebe a Klub
Tygrů – Hlas ze záhrobí
7. René Goscinny: Asterix a Rahažáda
(comics)
8. W. Awdry: O mašince Tomášovi 3.
9. Jaroslav Němeček: Nesmrtelný Zádrhel
(comics)
10. Peyo: Šmoulí olympiáda

placená inzerce
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Žijeme na počítačové síti
Žijeme v době vyžadující především počítačově gramotné
osobnosti. Jedince, kteří ovládají činnosti související s informačními technologiemi, umí se orientovat v internetových
nabídkách, jež poskytují banky, pojišťovny, spořitelny, agentury, E-shopy, různé firmy a společnosti. Pro mladého člověka,
který je od útlého dětství obklopen „playstationy“, zvukovými
přehrávači, computery, notebooky atd., není složité osvojit si
technické vymoženosti současné doby. Surfování na internetové síti přináší nejenom poučení, informace, ale také zábavu ve
volném čase. Nejoblíbenější formou, jak si sdělovat nejčerstvější dojmy, postřehy a prezentovat svoji osobnost, jsou sociální
sítě, ze kterých je nejrozšířenější FACEBOOK. Tato forma komunikace přináší své klady, ale i spousty záporů, které mohou
narušovat soukromí a intimní život člověka. Děti často nedokáží odhadnout a domyslet důsledky toho, co ukazují a zveřejňují o sobě, své rodině a svých přátelích. Zde by měla působit
nezastupitelná odpovědnost rodičů, kteří by měli poučit své
děti o možných rizicích a nebezpečích informací sdělovaných
na těchto sítích.
Před pár lety bylo pro dítě velkým handicapem, pokud nevlastnilo mobilní telefon. Dnes je „mobil“ součástí každé školní
brašny. V současné době, kdo nemá založený vlastní „FACE“,
jako kdyby neexistoval.
Darwinova evoluční teorie zjednodušeně říká: „Kdo se nepřizpůsobí, vyhyne.“ Je tedy nutné, aby se i vzdělávání dětí přizpůsobilo trendům doby. V naší škole je zavedení počítačové
techniky na velmi kvalitní úrovni. Součástí Školního vzdělávacího programu ZŠ Slušovice je řadu let výuka informatiky, která
v letošním školním roce byla zavedena i na 1. stupeň do pátých
tříd. Žáci se pod vedením kvalifikovaného učitele naučí efektivním způsobem využívat programy, které nabízí dostupný software a zároveň se učí účelně a správně využívat počítačovou
techniku. Na 2. stupni ZŠ je informatika oblíbený předmět.
Poznatky, vědomosti a dovednosti získané v tomto předmětu
umožnují dětem tvořit vlastní prezentace do ostatních vyučovacích jednotek. Prezentace vytvořená žákem může sloužit ja-

ko tzv. „berlička“, která umožní žákovi lepší možnost vyjadřování a prezentace zadaného tématu před spolužáky. Tento
způsob je obzvláště vhodný u dětí, kteří nemají dar výřečnosti
nebo jsou ostýchavější nebo trpí trémou nebo mají diagnostikovanou dyslexii, dysortografii či dysgrafii.
ZŠ Slušovice se přizpůsobilo požadavkům a trendům doby
optimálním způsobem. Písemné přípravy na vyučovací jednotku učitelé často nahrazují vytvořením prezentace učiva v programech MS OFFICE, kde je nejvíce využíván POWERPOINT.
Vyučující tak hodinu zpestří a zároveň vylepšují formy a metody své učitelské činnosti. Interaktivní tabule, které byly naistalovány do vybraných učeben, umožňují ještě větší variabilitu
výuky. Především žáci 2. stupně si už těžko dovedou představit
týden vyučování bez takových pomůcek jako je dataprojektor,
počítač, promítací plátno, CD-ROM, flash disk, atd. Sešity jsou
v mnoha předmětech nahrazovány tzv. pracovními listy (D, Z,
Př, Literatura), které slouží k doplňování předtištěných textů na
základě doporučených zdrojů.
Kvalitní příprava na vyučovací hodinu s použitím moderní
výpočetní techniky vyžaduje od učitelů mnohem více času než
tomu bylo v minulosti, a taktéž větší technické dovednosti
a zručnosti. Čas učitelů po splnění povinné vyučovací činnosti
už není vyplněn jen opravováním sešitů a písemných prací, ale
namnoze je využíván k sezení před monitorem domácího PC
nebo notebooku a tvorbou různých počítačových grafických
prezentací a animací. Vedlejším efektem kreativního a poutavého způsobu podávání informací žákům je i neustále se zvyšující odbornost a profesionalita vyučujících.
Obzvláště v dnešní době je mimořádně důležité, aby škola,
jako veřejná služba, nabídla klientovi (v našem případě žákům
a jejím rodičům) kvalitní produkt ve formě moderní, odborné
a přitom pro žáky přitažlivé výuky, tak aby tito byli konkurenceschopní při volbě povolání na dalších stupních vzdělávání
a v neposlední řadě v praktickém životě.
Mgr. R. Krupičková
výchovný poradce ZŠ Slušovice

Přijímací řízení na střední školy
Přijímaní žáků na střední školy se z
větší části vrací zpět do původní podoby
– způsobu přijímacího řízení z předchozích let. Žáci podávají v prvním kole dvě
přihlášky ke studiu. Pokud se hlásí na
maturitní obor, konají 23. nebo 24. dubna 2012 přijímací zkoušky z češtiny, matematiky a všeobecných předpokladů.
Jestli se chtějí vzdělávat na učebních
oborech, závisí jejich přijetí na průměru
známek za osmý a pololetí devátého ročníku. V případě, že je žák úspěšný a získá
potřebný počet bodů a jeho scóre neklesne pod požadovaný limit stanovený
k přijetí střední školou, musí rodiče žáka
do deseti pracovních dnů ode dne, kdy
se dozvědí o přijetí, podat na střední
školu tzv. Zápisový lístek. Splnění uvedeného požadavku je zárukou, že v září
2012 žák nastoupí k dalšímu vzdělávání
na zvolenou střední školu. I v letošním
školním roce existuje široká nabídka
středních škol s různými maturitními
a učebními obory. Nabídka potenciálních
míst v prvním ročníku středních škol převyšuje poptávku, takže je předpoklad, že

většině našich žáků se podaří uspět
v rámci obou podaných přihlášek, a tudíž
si budou moci dokonce vybírat, kterému
oboru vzdělávání dají přednost.
Uvedená optimistická vize je základem
pro odbourání nervozity žáků během
přijímacího řízení. Pokud se chlapci či
dívce z nějakých důvodů nepodaří uspět
v prvním kole přijímacího řízení, mohou
rodiče podat odvolání proti rozhodnutí
o nepřijetí ke studiu, anebo vyplní přihlášky ke studiu do druhého kola přijímacího řízení. Druhý cyklus přijímacího řízení ovšem vyhlašují pouze některé střední
školy a to v případě, když nenaplní naplánovaný počet studentů v 1. ročníku.
Každý z 56 žáků stávajících devátých
ročníků podal dvě přihlášky ke studiu.
Prioritní zájem je o Střední průmyslovou
školu polytechnickou ve Zlíně, konkrétně
o maturitní obor mechanik seřizovač.
Obdobný počet přihlášek ke studiu odeslali rodiče žáků na Střední školu oděvní
a služeb ve Vizovicích – obor kadeřnice,
fotograf a kosmetické služby, dále na
Střední průmyslovou školu Zlín – obory
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strojírenství, stavebnictví, také na obě
zlínská gymnázia a tradičně na Obchodní
akademii a Vyšší odbornou školu ekonomickou Zlín. Na Vsetínsku je středem
pozornosti našich budoucích studentů
Střední odborná škola J. Sousedíka a soukromá Střední škola Kostka. Bezpečnostně
právní činnost mají zájem studovat na
střední škole v Holešově dvě dívky.
O obor zdravotnický asistent na středních
zdravotnických školách projevili zájem
dva žáci. Snaha získat studijní místo na
oboru zakončeném maturitním vysvědčením je vzhledem k oborům s výučním
listem v poměru cca tři ku jedné.
Rodiče chtějí dopřát svým dětem co
nejlepší vzdělávání pro jejich budoucí
profesní orientaci. Záleží na našich žácích, zda zúročí všechny získané vědomosti a dovednosti během devítiletého
působení na ZŠ a zvládnou požadavky
přijímacího řízení ke spokojenosti vlastní,
jejich rodičů a v neposlední řadě jejich
učitelů. Přejeme hodně úspěchů.
Mgr. R. Krupičková
výchovný poradce ZŠ Slušovice

Sůl nad zlato a naše zdraví
Pohádka Byl jednou jeden král na
motivy slovenské pohádky Sůl nad zlato od Boženy Němcové nás každoročně utvrzuje v přesvědčení, že bez soli
nelze žít. Je vlastně štěstí, že je soli
dost pro všechny. To však bylo! Psal se
rok 1954 a vše bylo jasné. Dnes se setkáváme s vysokým nadbytkem jedlé soli (NaCl)
ve všech vyspělých zemích světa a začíná boj
o snížení její spotřeby,
protože všeho moc
škodí!
Statistiky uvádí, že v
dnešní době je roční
spotřeba na jednoho
dospělého obyvatele
7,5 kg chloridu sodného. To je průměrně kolem 20 g soli na dospělého člověka denně.
Toto číslo je alarmující!
Jen pro zajímavost:
průměrná svačina - jedna instantní polévka do šálku 200 ml obsahuje je
2,5 g soli a to je 42 % doporučené
denní dávky (údaje jsou uvedené na
obalu, zákazník je informovaný stejně
jako například u cigaret). A kde jsou
další jídla? Doporučená dávka NaCl pro
koně je 20–30 g/den, pro prasata
a ovce 5–10g/den a psům a kočkám by
se slané výrobky neměly dávat vůbec
(dostávají vše v krmivu). Odolejte však
pokušení, když zvířatům, stejně jako
nám, slané tak chutná!
Světová zdravotnická organizace
(WHO) si dala pro roky 2012–2016 za
cíl snížení příjmu kuchyňské soli na 5 g
denně pro dospělého člověka jako jeden z úkolů Evropské strategie na prevenci a kontrolu nepřenosných nemocí.
Omezení příjmu soli vede k významnému snížení krevního tlaku především
u jedinců, kterým byl vysoký krevní tlak
prokázán. I poměrně malé omezení
soli ve stravě významně snižuje výskyt
srdečního infarktu a náhlých mozkových příhod. Pediatři upozorňují, že
zbytečně vysoký příjem soli u dětí může naprogramovat hypertenzi v dospělosti.
Bez odhodlání něco měnit se k cíli
nedostanete. Velké množství soli se
k nám totiž dostává jako skrytá sůl
a vlastně ji ani nevnímáme. U nás doma došlo ke změně myšlení ve chvíli,
kdy jsme začali péct doma chléb. Při
jednom z prvních pokusů jsme zapomněli dát do pekárny sůl. Veškerá
snaha posolit si chleb po upečení, byla
marná. Uvědomili jsme si, jak velké

množství soli spotřebujeme nevědomky v pečivu, salámech, sýrech, minerálních vodách, a to ještě nepodléháme
reklamě a nekonzumujeme slané bramborové lupínky při sledování televize.
Na našem trhu najdete jen prakticky
čistou kuchyňskou sůl (98,5 % NaCl)
s obsahem protispékavé látky (například E535
je česky hexakyanoželeznatansodný) s jódem
a většinou i fluórem.
V obchodě deklarovaná mořská sůl je přečištěná a obohacená jako
ostatní druhy těmito
látkami. Jediný rozdíl,
který jsem nalezl, byl
v ceně! Za 3 x vyšší cenu dostanete stejnou
látku. Často publikované tvrzení, že mořská
sůl je proti normální soli zdravější, protože obsahuje i další potřebné minerály, se
nezakládá na pravdě.
Přírodní mořská sůl nemá žádné přísady a na krystalcích zůstává ještě
zbytek matečního roztoku, který obsahuje hlavně sírany a chloridy hořčíku
a draslíku a další. Proto je podstatně
vlhčí a v sáčku vypadá jako mastná. Za
touto solí se musíte vypravit až k moři.
Nejbližší výrobna je ve Slovinsku u městečka Piran. Podrobnosti najdete:
www.soline.si. Z dovolené jsme si přivezli sůl, o které se poeticky píše, že sůl
je moře, které nemohlo zpět na nebe.
Je to sůl, o které se tak často mluví
v televizních pořadech. Podobnost mezi vejcem koupeným na trhu a v obchodním řetězci se přímo nabízí! Před
použitím v domácnosti jsem však musel tuto sůl vysušit asi 2 hodiny v troubě při teplotě 110 stupňů a dát ji do
zavařovací sklenice. Po každém použití
se totiž musí víčko pečlivě uzavřít, jinak
se rozteče. To je hlavní příčina, proč
není běžně v prodeji. Chuťově je však
díky doprovodným látkám výrazně jiná.
Používáme ji s rozmyslem hlavně na
ryby, kde spolu s použitím netradičních
druhů koření dodává jídlu pravou chuť
jihu.
Nad množstvím soli v potravinách
jsme začali dlouhodobě přemýšlet.
S menším příjmem soli se nám otevřelo
množství chutí, které jsme měli dřív
(díky nadbytku jedlé soli) potlačené.
Jestli se podaří článkem dát podnět
k zamyšlení nad příjmem soli v dalších
rodinách, tak to bude mít smysl.
Váš Netopýr
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Významný úspěch
české myslivosti
Vážení čtenáři Slušovických novin, rád
bych se s vámi podělil o informace vztahující se k naprosto výjimečnému uznání, které se naší krásné české myslivosti
dostalo.
Na konci roku 2011 byla myslivost
zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Oficiální
název tohoto seznamu je Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury
České republiky, který zřídilo Ministerstvo
kultury ČR již v roce 2008. Do tohoto
seznamu je do této doby zapsáno pouze
pět položek: slovácký verbuňk, vesnické
masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, jízdy králů na Slovácku, sokolnictví a myslivost. Tímto se myslivosti dostalo výjimečného uznání, které oceňuje
nejenom lov zvěře se všemi mysliveckými poctami ulovené zvěře, ale hlavně
chov zvěře, obornictví, bažantnictví,
ochranu zvěře a jejich biotopů, mysliveckou osvětu, mysliveckou kynologii a samozřejmě dodržování mysliveckých zvyků a tradic. Mezi myslivecké tradice bychom mohli zahrnout například mysliveckou mluvu, úlomky, zálomky, konání
výřadů a výloží, pasování na myslivce
apod.
Vzhledem k této výjimečné události
bychom se mohli dočkat v letošním roce
i mimořádných mysliveckých akcí pro
širokou veřejnost. Tyto akce by mohly
uspořádat řady správných mysliveckých
sdružení, aby vyzdvihly tento milník
a ukázaly široké veřejnosti, že zápis myslivosti do tohoto seznamu má nejen svůj
význam, ale co víc, že myslivost je zde
právoplatně zapsána.
Doufám, že se podaří zapsat myslivost
i do seznamu nehmotného dědictví
UNESCO, čímž by myslivost měla ochranu a podporu nejenom od českého státu.
A jelikož se myslivost provozuje i ve
Slušovicích, chtěl bych vás pozvat, abyste využili nějaké příležitosti (například
přátelského posezení) a přišli se mezi
nás myslivce přesvědčit, že myslivost
stojí za ochranu a podporu.
Mysl

Společenská
kronika
• Jubilanti

Milena Sousedíková
Jarmila Říhová
Františka Oškerová
Františka Jakubová
Jaromír Jánský
Miloslav Pohůnek

LEDEN 2012
75 let
75 let
91 let
91 let
90 let
70 let

Jaroslav Vágner
Marie Pilařová

ÚNOR 2012
70 let
75 let

Anna Tomášová
Miroslav Musil
Zdenka Kučerová
Rostislav Martinů

BŘEZEN 2012
70 let
70 let
80 let
80 let

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

• Narození
Michaela Remecká
Matěj Čech
Vojtěch Hanulík
Vendula Nábělková
Tobiáš Kořenek
Ella Ticháčková
Eliáš Oškera

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
v Mateřské škole Sluníčko ve Slušovicích
pro školní rok 2012-2013
Ředitelka Mateřské školy Sluníčko oznamuje termíny a informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2012-2013.
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 10. 4. do 13. 4. 2012.
Příjem žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání opatřených vyjádřením dětského lékaře (dříve „zápis do MŠ“) proběhne dne

26. 4. 2012 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

Rodičům blahopřejeme a zároveň všem
přejeme hodně zdraví a štěstí!

• Úmrtí
Miloslav Řezník
Miroslav Sousedík
Jan Czerlinski
Drahomíra Sporková
Ludmila Plšková
František Vitovský

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit a doprovodit na poslední cestě paní
Ludmilu Plškovou.
Paní Jitce Bednaříkové patří zvlášť poděkování za slova útěchy.
Manžel Edvard s rodinou

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast

•Sňatek uzavřeli
Milan Juřena a Maryna Poljak
Novomanželům přejeme
hodně štěstí!

Matrikářka

STATISTIKA
– evidence obyvatel
Počet občanů ČR
k 1. 1. 2012
2 986
Počet cizinců
51
V roce 2011 se narodilo: 35 dětí
– z toho
16 chlapců
19 dívek
zemřelo:
21 občanů
– z toho
11 mužů
10 žen

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zástupcům města Slušovice za
návštěvu a blahopřání u příležitosti oslavy mého životního jubilea.
Rostislav Martinů

❦❦❦
VZPOMÍNKA
Dne 22. května 2012 vzpomeneme
10 let, kdy nás opustil manžel, tatínek
a dědeček pan Jan Sousedík.
Vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 11. února 2012 proběhlo na radnici vítání občánků. Dovolte mi, abych
touto cestou poděkovala paní Chrastinové a paní Holíkové za pěkné přivítání
naší dcerky a za hezké a užitečné dárečky, které dostala. Naše díky patří také
paní Pšenčíkové, paní Šustkové a Adélce
Jarcovjákové za hudební doprovod. Nesmím ale zapomenout ani na děti, které
recitovaly básničky, a na pana fotografa
Bednaříka, který nám vytvořil úžasné album. Všem moc děkujeme.
Zuzana Janušková
a Tomáš Remecký
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❦❦❦
VZPOMÍNKA
Dne 8. dubna uplynou čtyři roky, co
nás opustil pan Ing. Ladislav Novotný
ze Slušovic. Za vzpomínku děkuje
Manželka a děti s rodinami.

Pupil of the year
2012
Dne 29. 2. 2012 se konal 8. ročník
soutěže o nejlepšího angličtináře
roku. Letos se této tradiční akce zúčastnilo 26 žáků z 6.–9. ročníků.
Soutěž se skládala z několika částí, ve
kterých žáci předváděli své jazykové dovednosti. Šlo o porozumění slyšenému
a čtenému textu, další částí byla konverzace, tedy řízený dialog podle obrázků
a fotografií a dále test z gramatických
a lexikálních znalostí.
Výsledky v jednotlivých kategoriích:
6. ročník:
1. Renáta Ohnoutková, 2. Aneta
Drdová, 3. Kateřina Holíková.
7. ročník:
1. Ondřej Trnovec, 2. Hedvika Pekařová,
3. William Solanský.
8. ročník:
1. Lucie Hašková, 2. Lenka Červenková,
3. Monika Hubáčková.
9. ročník:
1. Jaroslav Pečiva, 2. Jakub Bělíček,
3. Jan Žaludek.
Všem žákům gratulujeme.
Mgr. Renata Bursová

Gurmán života s JC zdraví a VZP
Nestátní zdravotnické zařízení pro domácí zdravotní péči a poradenství v oblasti podpory zdraví ve spolupráci se
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) vám nabízí program jak účinně, zdravě a bez rizika upravit svůj životní
styl a stát se tak „Gurmánem“ svého života.
Hledáte-li partnera pro změnu svého dosavadního životního stylu, tak vám pomůžeme. Společně vyloučíme rizika
spojená s vašim současným životním stylem. Naučíme vás správně se stravovat. Budeme vám partnery při boji s úpravou tělesné hmotnosti. Pomůžeme vám přestat kouřit. Umožníme vám být aktivní ve svém životě a zbavit se stresu.
Společně s námi budete moci předcházet bolesti zad a vážným civilizačním chorobám. Jedná se o pozvolný proces,
který vede k trvale udržitelnému zdravému životnímu stylu, bez zbytečných výstřelků a rizik.
Každá cesta někam vede a začíná prvním krokem. Pokud tento krok neuděláte, nikdy se nedozvíte, jak na tom vaše
tělo je a zda je s vámi spokojené. Nepoznáte skrytá rizika, která vás na současné cestě ohrožují. Nespoléhejte na
zázračné přípravky a diety. Jste to jenom vy, kdo může vše změnit a udělat si život radostnější.
Otevřete kalendář a zakroužkujte dnešní den. Od dnešního dne můžete totiž pro svoje zdraví něco podniknout.
Nebojte se rozhodnout a něco pro sebe udělat. Jen vy sami můžete dokázat, že se dá žít zdravěji a tedy lépe.

Staňte se členy klubu Gurmán života s JC zdraví a dopřejte si mnohých výhod zdravého životního stylu!
Další členské výhody:
Kompletní zprávu o stavu vašeho těla v tištěné podobě. (civilizační
choroby). Každý člen klubu získá Členskou kartičku s výhodami
v podobě slev u smluvních partnerů, o kterých budete pravidelně informováni.(www.jczdravi.cz). Ke každé „Členské kartičce“ ještě
2 přenosné VIP kartičky, pro rodinné příslušníky nebo přátelé s jednou
konzultací zdarma.

Výhody Klubu pevného zdraví (VZP) www.vzp.cz
A JAKO BONUS DÁREČEK: triko s logem Gurmán života s JCzdraví pro
pravidelné aktivity při změně vašeho životního stylu.
Všichni pojištěnci VZP mají ještě dalších 5% slevu.
Podrobnosti na:
www.jczdravi.cz, tel: 739 144 270, e-mail: jczdravi@seznam.cz
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Činnost Klubu rodičů
při ZŠ Slušovice v roce 2011

Florbalová sezona 2011/2012
V průběhu školního roku proběhlo několik florbalových turnajů, ve kterých
byli reprezentanti naší školy velmi úspěšní. Připomeňme si v krátkosti nejdůležitější výsledky.
• Propagační turnaj základních škol
ve florbalu se hrál v říjnu 2011 na
Střední odborné škole v Otrokovicích.
Vstup do sezony se našim starším žákům vyvedl a v tomto silně obsazeném
turnaji zvítězili.
Celkové pořadí: 1. ZŠ Slušovice,
2. ZŠ T.G.M. Otrokovice, 3. ZŠ Mánesova
Otrokovice, 4. ZŠ Halenkovice, 5. ZŠ
Trávníky Otrokovice, 6. ZŠ Mysločovice.
• Tradiční Orion Florbal Cup je již
několik let součástí předvánočního florbalového kalendáře. V okrskovém kole,
které jsme uspořádali v naší škole se sešlasilná konkurence. Mladším žákům se
tentokrát nepodařilo dostat do dalšího
kola turnaje a skončili na 4. místě. Starší
žáci vše napravili a vítězstvím si zajistili
zasloužený postup do okresního kola.
V okresním kole v Otrokovicích obsadili
6. místo. Starší žákyně zvítězily na okresním turnaji v Otrokovicích a postoupily
do krajského kola. To se konalo v únoru
v Uherském Brodě a naše dívky tam obsadily krásné 3. místo.
Okrskové kolo - mladší žáci: 1. ZŠ
Fryšták, 2. ZŠ Církevní Zlín, 3. ZŠ Trnava,
4. ZŠ Slušovice, 5. ZŠ Zlín Křiby
Okrskové kolo – starší žáci: 1. ZŠ
Slušovice, 2. ZŠ Fryšták, 3. ZŠ Zlín Křiby,
4. ZŠ Církevní Zlín
Krajské kolo – starší žákyně: 1. ZŠ Pod
Vinohrady Uh. Brod, 2. ZŠ Horní Lideč,
3. ZŠ Slušovice
• Posledním turnajem, který v současné době stále probíhá, je turnaj O pohár ministra školství. Jedná se o klání,
do kterého se přihlásilo více jak 1200
škol z celé České republiky. Ty bojují

mimo jiné o volné vstupenky na letní
olympiádu v Londýně. Okresní kolo proběhlo 29. února opět v naší sportovní
hale. Naši starší žáci zde opravdu zabojovali a ve velmi silné konkurenci dalších
7 škol dokázali celý turnaj vyhrát. V dramatickém finále porazili po skvělém
a bojovném výkonu ZŠ Želechovice 6:5.
Zajistili si tak postup do krajského kola,
které proběhne v dubnu ve Vsetíně.
Přejeme hodně úspěchů!
Podrobné výsledky, zprávy a reportáže z turnajů můžete sledovat na http://
www.zsslusovice.cz.
Naši školu reprezentovali ve florbalových turnajích tito žáci:
Chlapci – mladší žáci: Šubrt Filip,
Loukota Radim, Šenkýř Vojtěch, Sousedík
Jan, Žákovský Patrik, Jakubů Roman,
Bělíček Daniel, Křížka Filip, Kurtin Jan,
Matůšů Marek, Martinsko Roman,
Rafaja Ondřej.
Chlapci – starší žáci: Pšenka Tomáš
(B), Kučera Martin, Žůrek Jakub, Buchta
Jan, Mikel David, Kobylík Richard, Bořuta
Patrik, Sedláček Tomáš, Vala Milan,
Knirsch Vojtěch, Klečka Lukáš, Kvasnica
Patrik, Koutek Lukáš, Večeřa Václav,
Buriánek Matěj, Krajča Tomáš, Gajdošík
Dominik.
Dívky – starší žákyně: Veronika
Kučerová, Kateřina Miklová, Kateřina
Chovancová, Monika Škrabalová, Adéla
Buriánková, Veronika Dolinová, Karolína
Gerychová, Eliška Benetinová, Anna
Miková, Lenka Čalová, Kristýna
Pagáčová, Martina Jemelková, Renáta
Řeháková.
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Klub rodičů při Základní škole ve
Slušovicích byl zaregistrován Ministerstvem vnitra v roce 1991 jako občanské
sdružení. Každý rok je volen výbor Klubu
rodičů.
Členové Klubu rodičů úzce spolupracují s vedením školy na schůzkách, které
se konají zpravidla každé dva měsíce
nebo dle potřeby.
Společně s vedením školy organizujeme dvakrát ročně sběr papíru, který je
naším hlavním zdrojem příjmů. Další
akcí, na niž se soustředíme, bývá Rodičovský večírek, který se stal již tradicí.
Ve spolupráci s učiteli prvního stupně
jsme připravili „Velikonoční jarmark“
a „Rozsvěcení vánočního stromu“. Výtěžek z těchto akcí je po projednání s vedením školy rozdělen mezi jednotlivé
třídy. Podporujeme činnost keramického
kroužku, účast dětí na sportovních akcích, na různých olympiádách v rámci
Zlínského kraje, případně i celostátních
(např. soutěž Eurorebus, biologická
olympiáda, turnaje ve florbalu chlapců
a dívek, návštěvy divadelních představení, koncertů a podobně).
Příjmy v roce 2011:
Velikonoční jarmark
Večírek Klubu rodičů
Sběr papíru
Rozsvěcení ván. stromečku
Sponzorské dary
Příjmy celkem
Výdaje v roce 2011:

(Kč)
16 737
27 000
30 802
9 630
8 000
92 169
(Kč)

Zájmové kroužky
14 108
Školní družina
1 844
Doprava na různé školní akce 12 200
Soutěže, hry, ceny
6 362
Pomůcky do vyučování
5 600
Projektové vyučování
5 958
Besedy
1 850
Lyžařský výcvik
4 212
Výdaje celkem
52 134

Účetnictví je k nahlédnutí u paní Šárky
Zemanové, která obětavě vede pokladní
knihu a s tím související agendu Klubu
rodičů.
Závěrem děkuji vedení Města Slušovice
za dlouholetou podporu v naší činnosti,
vedení školy, jednotlivým třídním učitelům, vychovatelkám, kuchařkám, všem
sponzorům a rodičům za to, že podpoří
naše akce svou účastí. Dále patří poděkování majiteli restaurace „Přerovská“
panu Škrabanovi a kolektivu jeho zaměstnanců za jejich vstřícnost a sponzorské dary při konání „Rodičovského
večírku“.
Miroslava Jemelková

Lyžařský areál Trnava-Luhy byl v ponbyla trochu rozbitá od předchozích průjezLyžařské závody
dělí 27. 2. 2012 dějištěm lyžařských
dů a také únava závodníků hrála svou roli.
závodů žáků naší školy. Takto je viděly
Nakonec všichni dojeli bez úrazu. Po sečteZŠ Slušovice
žákyně 7.B Jana Kupcová, Karolína
ní všech výsledků proběhlo vyhlášení vítěChmelařová a Ivana Šárová
zů. Absolutními vítězi se stali žáci 7.B
Dne 27. února se na lyžařském svahu v Trnavě konal závod v Karolína Chmelařová a Jan Fridrich. Závody byly opravdu skvělé
obřím slalomu. Zúčastnili se ho lyžaři i snowboardisté z naší a doufáme, že se uskuteční i příští rok.
školy, kteří byli podle ročníků rozděleni do několika kategorií.
Po registraci závodníků, která probíhala od 15 hodin ve stanu
Poděkování
pod svahem, mohlo konečně začít 1. kolo závodu. Na začátku
Děkujeme Klubu rodičů za zastřešení a financování celé akce
odstartovali ti nejmenší. Po několika pádech se rychle otrkali a pomoc při organizaci. Dále děkujeme panu Rudolfovi Tomšů,
a jezdili jako zkušení závodníci. V přestávce mezi 1. a 2. kolem Ondrovi Jüngerovi a zaměstnancům RS Trnava za ochotu,
se mohli všichni občerstvit v bufetu. Závodníci doplnili kalorie vstřícné jednání a skvěle připravenou sjezdovku s veškerým
a 2. kolo mohlo začít. Bylo o něco náročnější než první, trať již zázemím areálu.
Marek Dlabaja
Ve čtvrtek večer jsme měli diskotéku,
kde se všichni výborně bavili.
Každý večer či ráno probíhalo bodování pokojů, které prováděla paní učitelky
Kantová a Ledabylová. Pokaždé dopadlo
jinak a zajímavě.
V pátek pro nás učitelé připravili závod ve slalomu. Celkově jej vyhráli
Ondřej Trnovec (7.A) a Ivana Šárová
(7.B). Uděleny byly také medaile pro vítěze ze 4. a 5. družstva za šikovnost
a snahu.
Když po tom úžasném týdnu nastal
odjezd, nikomu se nechtělo domů.
Těm, kteří pojedou příští rok, říkáme:
„Nenechte se nikým a ničím odradit,
prostě jeďte!“

Zážitky z lyžáku

V neděli 15. ledna odpoledne je před
školou velký zmatek. Žáci sedmých ročníků odjíždí na již dlouho očekávaný lyžařský výcvik. V autobuse nikomu nechybí úsměv.
Po příjezdu na chatu Javorka jsme si
vybalili věci do svých pokojů a tam vyčkávali dalších pokynů. V šest hodin byla
večeře a po večeři jsme měli přednášky o
tom, jak se chovat a co nás během celého týdne čeká. A nebylo toho málo.
V pondělí dopoledne jsme se sešli
s celou lyžařskou výbavou před chatou.
Byly nám zakoupeny permanentky, poté
si paní učitelky a páni učitelé rozebrali
svoje družstva a hurá na svah. Před obědem byli všichni unavení. V poledním
klidu byl opravdu klid!

Když některé lyže přišly k úrazu, náš
šikovný pan učitel Nahodil to vše napravil. Po načerpání sil jsme šli znovu na
svah. Učili jsme se nové techniky lyžování. Jízdy rychle ubíhaly a byli jsme zase
na chatě. V osobním volnu jsme hráli
hry, nebo poslouchali písničky. V úterý
večer k nám přišel pán z horské služby a
přednášel nám o nebezpečí na horách.
Ukázal nám také výbavu, kterou používá. Večer měla společenský večer třída
7.A, která nás bavila zajímavými hrami,
při kterých jsme se opravdu zasmáli.
Naopak ve středu měla zábavu na starosti 7.B.
Středa a čtvrtek byly nejnáročnější
dny. Ve středu odpoledne jsme byli na
krátké procházce k hotelu Portáš.
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Anna Gajdošíková,
Hedvika Pekařová, 7.B

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Klubu rodičů ZŠ Slušovice
za poskytnutí finanční částky na
Lyžařský výcvikový kurz 2012. Finance
byly využity následujícím způsobem:
cukrovinky, občerstvení pro účastníky
(1 999 Kč), nákup medailí a pohárů
(800 Kč), přednáška Horské služby
(400 Kč), vývoz a svoz zavazadel
(2 000 Kč), CELKEM 5 199 Kč
Mgr. Marek Dlabaja
vedoucí LVK

kteří nesli basu na důkaz ukončení muzik
a veselí, zahajovali průvod maškar.
Paní učitelka Jindřiška Čalová hrála na
harmoniku, vychovatelky Dana Kovářová
a Naďa Tomšů usměrňovaly rozskotačený
průvod a řídily připravený program.

Fašanku, fašanku, už je ťa namále...

placená inzerce

České lidové zvyky jsou založeny
na křesťanské nebo pohanské tradici,
často se navíc liší kraj od kraje. Ve
městech se v dnešní době udržují
méně, avšak na vesnicích a zejména
v moravskoslezských regionech jsou
stále velmi živé. Zvyky a tradice se
nadále těší velkému zájmu všech
obyvatel České republiky.
Naše školní družina si stejně jako každý
rok před začátkem postní doby připomněla konec masopustu. V letošním roce
vyšly oslavy na 17. února 2012. Děti
s nadšením nacvičovaly celý měsíc program a vyráběly masky.
Všichni účinkující v masopustním průvodu se hned po příchodu do školy převlékli za pohádkové bytosti, zvířátka
a také za novodobé masky. Muzikanti,
Celou naši školu roztancovaly v páteční
dopoledne veselé lidové písničky.
O občerstvení dětí se jako obvykle postaraly paní kuchařky ze školní jídelny.
Po obědě se převlékly ostatní děti ze
školní družiny a oslavy masopustu vyvrcholily karnevalem v tělocvičně. Nechyběla diskotéka a ocenění masek. Za odměny děkujeme Klubu rodičů při ZŠ
Slušovice.
Po oslavách masopustu následuje
Popeleční středa, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi.
Tento půst nás vybízí ke klidnějšímu chování, k tomu, abychom byli na
sebe hodnější, navzájem si pomáhali,
ale také omezili sledování televize,
hry na počítači a raději se šli proběhnout do probouzející se přírody.
Dana Kovářová
SLUŠOVICKÉ NOVINY • čtvrtletník města Slušovice, vydává Městský úřad Slušovice, PSČ 763 15.
Redakční rada Mgr. Jindřich Elšík, Hana Hlaváčová, Jana Kapustová a Jana Marušáková.
Graﬁcká úprava a zlom RENO Zlín [reno@zlin.cz], tisk D print Zlín. Náklad 1200 výtisků. REG MK ČR E 13113. NEPRODEJNÉ.
Vyjádřená stanoviska v uvedených příspěvcích se nemusí shodovat s názorem redakce SN.

