
Přejeme vám krásné a slunečné prázdniny 

a mnoho nezapomenutelných zážitků...

Plánované kulturní akce 
ve Slušovicích

V první polovině roku se uskutečnily 

následující akce pod hlavičkou Města 

Slušovice:

• Městský ples

• Hudebně – vizuální show The 

Backwards – Beatles revival – 

v programu Beatles Legends

• Divadelní představení Polib 

tetičku

• Pohádka Rákosníček a jeho 

rybník

V pololetí druhém se můžete těšit 

na:

• Divadelní představení Bosé no-

hy v parku – 2. 9. v 19 hodin. 

Hrají: Anna Linhartová, Radúz 

Mácha, Veronika Freimanová a Rudolf 

Hrušínský.

Autor: Neil Simon

Překlad a režie: Kateřina Iváková

Produkce: Agentura Harlekýn

Líbánky skončily. Mladí novomanže-

lé Viktorie a Pavel se vydávají na dlou-

hou trať každodenní manželské rutiny 

a začínají si budovat společné hníz-

dečko lásky. Jde o to, jak přežít první 

společnou noc v nezařízeném malič-

kém bytě v pátém poschodí bez výta-

hu, kde není ani postel. Zatéká tam, 

fičí a nefunguje topení. Jak vůbec 

přežít vztah a život ve dvou, když pro-

tiklady se, jak známo, přitahují? 

Zatímco ona řeší špagety s úžasnou 

omáčkou z mořských plodů připrave-

né v krajkovém negližé, jeho zajímá 

spíš právnický případ, který mu jako 

začínajícímu advokátovi svěřili. Do pří-

běhu mladých novomanželů brzy 

vstupuje jejich soused, exotický suk-

ničkář Hektor, a Viktoriina konzerva-

tivní matka Ester, která znovu zahoří 

mateřskou láskou. Manželství zažívá 

opravdový křest ohněm.

Vstupné 250 Kč. Vstupenky budou 

v prodeji od 17. 7. od 12 hodin.

Dokončení na str. 2
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• Rada města schválila Nařízení města 

č. 1/2017 o zákazu podomního a po-

chůzkového prodeje.

• Rada města schválila dodavatelem 

veřejné zakázky „Přeložka plynovodu 

Slušovice - Ciron“ firmu RM GAS s. r. o. 

Hvozdná.

• Rada města souhlasila s úhradou 

nových vstupních dveří a výlohy v pro-

najatých prostorách v domě č. p. 160 

(prodejna RENY).

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí individuální  dota-

ce z rozpočtu města ve výši 15 000 Kč  

uzavřenou mezi Městem Slušovice 

a Mysliveckým spolkem Březina Slu-

šovice. 

• Rada města souhlasila s poskytnu-

tím dotace ve výši 5 000 Kč na Noc kos-

telů.

• Rada města schválila dodavatelem 

zakázky „Opravy výtluků na místních 

komunikacích a chodníku v ul. Dlouhá 

(směr k TNS Servisu)“ firmu SÚS Zlínska.

• Rada města schválila finanční spolu-

účast města ve výši 30 000 Kč na dětský 

den Začátek prázdnin, který se již tradič-

ně koná poslední školní den (30. 6. 

2017) na fotbalovém stadionu ve Slušo-

vicích.

Rada města Slušovice se na svém za-
sedání dne 4. 4. 2017 usnesením číslo 
770/2017 rozhodla vydat na základě 
ustanovení § 18 odst. 3 zákona číslo 
455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání (živnostenský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, a v souladu s ustano-
vením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 
písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, toto nařízení města:

Čl. 1

Předmět právní úpravy

Účelem tohoto nařízení města je sta-

novit, které druhy prodeje zboží nebo 

poskytování služeb, prováděné mimo 

provozovnu, na území města Slušovice 

jsou zakázány.

Čl. 2

Vymezení pojmů

(1) Podomním prodejem se pro účely 

tohoto nařízení rozumí nabízení, prodej 

zboží nebo služeb provozované formou 

pochůzky, kdy je bez předchozí objed-

návky v objektech určených k bydlení, 

ubytování a rekreaci prodáváno zboží 

nebo poskytovány služby. 

 

Na zasedání zastupitelstva města 

dne 12. června 2017 podal rezignaci 

na funkci člena rady Ing. Radek 

Vraj.  Zastupitelstvo města následně 

zvolilo novou členkou rady města 

Mgr. Martu Hefkovou.

Nařízení města č. 1/2017 

(2) Pochůzkovým prodejem se pro 

účely tohoto nařízení rozumí nabízení, 

prodej zboží nebo poskytování služeb s 

použitím přenosného nebo neseného 

zařízení (konstrukce, tyče, závěsného 

pultu, ze zavazadel, tašek a podobných 

zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, 

zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí, 

prodává a poskytuje, se přemísťuje nebo 

stojí na místě.

Čl. 3

Zakázané druhy prodeje zboží  

a poskytování služeb

Na území města Slušovice je zakázán 

podomní a pochůzkový prodej.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

(1) Porušení povinností stanovených 

tímto nařízením města se postihuje po-

dle jiných právních předpisů.

(2) Toto nařízení města nabývá účin-

nosti patnáctým dnem po dni jeho vy-

hlášení.

Ing. Petr Hradecký

starosta
Mgr. Jindřich Elšík

místostarosta 

• Rada města schválila Smlouvu o dílo 

uzavřenou mezi Městem Slušovice 

a Jozefem Slezákem,  Štípa,  na oplocení 

sportovního areálu u Základní školy 

Slušovice.

• Rada města schválila Smlouvu o dílo 

na opravu komunikace k rodinným do-

mům č. p. 630 a 631 uzavřenou mezi 

městem Slušovice a SMO, a.s. Otro-

kovice.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu  o poskytnutí individuální  do-

tace z rozpočtu města ve výši 5 000 Kč 

uzavřenou mezi Městem Slušovice 

a Střediskem rané péče EDUCO Zlín, z. s..

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí individuální  dota-

ce z rozpočtu města ve výši 5 000 Kč 

uzavřenou mezi Městem Slušovice 

a Monikou a Markem Kurtinovými. 

Dotace bude použita jako příspěvek 

na náklady spojené s účastí dcery 

na Mistrovství Evropy ve sportovním ae-

robiku.

• Rada města schválila provedení kon-

trolní prohlídky 9 mostních objektů 

na poz. komunikacích ve Slušovicích.

• Rada města schválila uzavření 

Městské knihovny ve Slušovicích v době 

letních prázdnin od 3. 7. do 14. 7. 2017.

• Rada města schválila Smlouvu 

o provedení umělecké produkce 

na městském plese dne 20. 1. 2018 – 

ukázka irských tanců.

• Rada města schválila veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí individuální  dota-

ce z rozpočtu města ve výši 35 000 Kč 

uzavřenou mezi Městem Slušovice 

a spolkem Slušovjánek. 

• Rada města schválila smlouvy mezi 

městem Slušovice a společností E.ON 

na dodávku plynu a elektřiny v roce 

2018 za ceny shodné v roce 2017.

• Rada města schválila dodavatelem  

veřejné zakázky „Opravy chodníků v uli-

cích Dostihová a Rovná“ firmu Antonín 

Pavelka, Všemina.

• Rada města schválila výběr poplatků 

za nájem dostihové dráhy pro tréninky 

koní  a sankce za nedodržení provozní-

ho řádu a podmínek tréninku.

Více na www.slusovice.eu.

• Pohádky z pařezové chaloupky 

– pohádka – 17. 9. v 15 hodin. 

Vstupné pro děti do 15 let 20 Kč, pro 

ostatní 50 Kč. Divadlo Scéna Zlín. 

Vstupenky budou v prodeji v Městské 

knihovně ve Slušovicích od 17. 7. od 

12 hodin.

 Prosím, nežádejte o rezervaci vstu-

penek před daným termínem.

• Výstava panenek v háčkova-

ných šatech – z pohádek a filmů – 

od 7. – 24. 11.

• Vánoční jarmark Mikroregionu 

Slušovicko – 2. 12. od 9-15 hodin

• Adventní koncert – 9. 12. - 19 

hodin – Kateřina Oškerová Machovská, 

Lenka Rafajová, Jiří Kadavý, Jiří Kundl. 

Vstupné 70 Kč. Vstupenky na advent-

ní koncert budou v prodeji v říjnu, 

budete včas informováni. Prosím, ne-

žádejte rezervace předem. Děkujeme.

Tento výčet nemusí být konečný.

Máte-li zájem být informováni 

emailem o akcích pořádaných Městem 

Slušovice, napište zprávu na knihov-

na.slusovice@cmail.cz a do předmě-

tu uveďte Oznamky.

Jana Kapustová
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SDH Slušovice

Sbory mladých hasičů (MH) se sjížděly 

na 7:30 hod., kdy probíhala prezence 

u Milana Nováka. Vedoucí mladých ha-

sičů obdrželi prezenční listiny a mladí 

hasiči soutěžní kvízové otázky, které si 

pro ně připravili členové Českého červe-

ného kříže a SDH Slušovice.

V časovém prostoru do zahájení MH 

otázky zpracovali a podepsané odevzda-

li na závěrečné slosování. V 8:10 hod. 

zahájil starosta SDH Slušovice Milan 

Novák Den první pomoci a přivítal MH 

a jejich vedoucí z SDH Březová, Hrobice, 

Slušovice, Veselá, Neubuz, Všemina.

Přivítal a představil člena Výkonného 

výboru Okresního sdružení hasičů ze 

Zlína a člena Okresní odborné rady vnit-

roorganizační Jaroslava Juříka z SDH 

Veselá, vedoucí žen XI. okrsku Ivanu 

Tomšů z SDH Neubuz, starostu XI. okrs-

ku Jiřího Fišnara z SDH Slušovice, ná-

městka starosty XI. okrsku Pavla 

Červenku z SDH Hrobice, lektorku ČČK 

Den první pomoci

Den první pomoci pro mladé hasiče XI. okrsku se uskutečnil 8. 4. 2017 

v prostorách nové sokolovny a sokolské zahrady ve Slušovicích. 

Evu Krampotovou její asistenty Marii 

a Michala Novákovy z SDH Slušovice, 

členku Záchranné kynologické brigády 

Jihomoravského kraje Ivetu 

Matzenauerovou, lektory programu 

Hasík Miroslava Horáka a Martina 

Kováře z SDH Slušovice. Nakonec přiví-

tal a předal slovo preventistovi XI. okrs-

ku Marianu Juříkovi z SDH Slušovice, 

který byl hlavním organizátorem této 

akce. Ten dále účastníky seznámil s pro-

gramem a průběhem. Rozdělil sbory 

do tří skupin, které absolvovaly kolečko 

po třech stanovištích v areálu nové so-

kolovny a sokolské zahrady.

První stanoviště měla lektorka ČČK 

a její asistenti v hlavním sále sokolovny. 

Zde byla přednáška a praktické ukázky 

první pomoci. MH mimo jiné mohli vy-

zkoušet, co obnáší zavolat na tísňovou 

linku 155, jakým způsobem ošetřit řez-

nou ránu a každý si vyzkoušel na připra-

vených figurínách postup, pozici a ryt-

mus při nepřímé masáži srdce. Každý byl 

odměněn sladkostí.

Na druhém stanovišti v zasedací míst-

nosti lektoři Hasíku přednášeli MH téma 

požární ochrany. MH si sami vyzkoušeli 

některé postupy a odpovídali na otázky.

Na třetím stanovišti na sokolské za-

hradě členové Záchranné kynologické 

brigády Jihomoravského kraje Iveta 

Matzenaurová, Petr Meduňa, Romana 

Meduňová, Radmila Janovská a jejich 

čtyřnozí pomocníci prováděli ukázku ze 

své činnosti, mimo jiné předvedli vyhle-

dávání osoby a ukázku slaňování psa. 

MH dále viděli na tomto stanovišti ukáz-

ku zpomaleného zásahu JSDH města 

Slušovice (Jiřího Fišnara ml., Ladislava 

Fišnara, Patrika Žákovského, Petra 

Kašpárka) spojenou s přednáškou Jiřího 

Fišnara st. a ukázkou vybavení zásaho-

vého vozidla MAN.

Po vystřídání skupin na všech stanovi-

štích v 11:30 hod. se provedlo vyhodno-

cení Dne první pomoci, z odevzdaných 

kvízových otázek vylosovali 3 MH, kteří 

obdrželi věcné ceny od lektorky ČČK 

a její asistentů.

Každý sbor obdržel diplom, starosta 

okrsku poděkoval za účast, starosta SDH 

Slušovice popřál MH úspěšný soutěžní 

rok hlavně bez úrazů a oficiální část 

ukončil. Dále pozval účastníky k táborá-

ku na sokolské zahrad. Zde si za pomoci 

vedoucích MH opekli špekáčky, které jim 

v kuchyni připravili Karel Jarcovják 

a Monika Dolinová z SDH Slušovice. 

Mezitím pořadatelé uklidili a zametli 

prostory sokolovny a následně sokolské 

zahrady. Akce byla ukončena ve 14 ho-

din. 

Touto cestou děkuji městu Slušovice 

za pomoc a podporu, dále organizáto-

rům, všem výše jmenovaným a hlavně 

všem 110 účastníkům z 6ti sborů XI. 

okrsku. Přeji jim, aby nabyté vědomosti 

uchovali v paměti a dále je rozšiřovali. 

Hlavně jim ale přeji, aby je nikdy nemu-

seli použít v praxi.

Milan Novák

starosta SDH Slušovice

Den první pomoci
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V uplynulém pololetí se v městské 

knihovně konala spousta besed pro děti:

Návštěva MŠ a povídání, jak se chovat 

ke knihám – Kuřátka, Krtečci

Beseda pro předškoláky – 

S Večerníčkem za pohádkou (Vrabčáci, 

Žabičky)

Návštěva dětí z MŠ Všemina

Pasování prvňáčků na čtenáře (2 třídy)

Beseda o Václavu Čtvrtkovi pro 2. tří-

dy (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 (2 třídy)

Šesťáci se učili orientovat v knihovně 

– jak přímo v regálech, tak i pomocí on-

-line katalogu (3 třídy).

Uskutečnila se také návštěva školní 

družiny.

Každé první úterý v měsíci se konala 

dopoledne pro maminky s dětmi. O let-

ních prázdninách se tato dopoledne 

konat nebudou. Další se uskuteční po 

prázdninách 5. 9.

V únoru jsme v knihovně přivítali Klub 

důchodců. Senioři se dozvěděli něco o 

historii naší knihovny a o tom, jaké knihy 

je možné si zde vypůjčit. Nakonec násle-

dovala exkurze po knihovně. 

Celkem bylo návštěvníků akcí 

v knihovně 527.

Připomínáme rodičům malých prvňáč-

ků – po pasování můžete přijít přihlásit 

svého budoucího druháčka do knihovny 

na rok zdarma – nabídka platí až do 

konce prázdnin. Poté sice samozřejmě 

můžete dítě do knihovny přihlásit, ale již 

s poplatkem 30 Kč na rok. Možnosti 

přihlášení malého čtenáře využilo již 

hodně rodičů s dětmi. Jsme rádi, že se 

dětem u nás líbí. Neustále také doplňu-

jeme knihovní fond jak o dětské knihy, 

tak samozřejmě také o knihy pro dospě-

lé. V letošním roce do fondu prozatím 

přibylo 383 knih, ale koncem června 

budeme nakupovat další novinky. Máte 

se na co těšit. Pro ty z vás, kteří ještě 

nevědí, jak to v knihovně chodí: popla-

tek na rok je 30 Kč pro děti, 50 Kč pro 

studenty a seniory (od 70 let zdarma) a 

70 Kč pro ostatní. Knihy se zapůjčují na 

jeden měsíc s tím, že když je nestihnete 

přečíst, je možné prodloužení až dvakrát 

o měsíc, pokud knihu nemá některý ze 

čtenářů rezervovanou.

Pro srovnání s loňským rokem máme 

ve stejném období o 1.200 výpůjček víc.

V současné době je v městské knihov-

ně 461 registrovaných čtenářů, z toho 

178 do 15 let, tj. 39 % dětských čtená-

řů.

V prvním pololetí jsme s kolegyní zre-

vidovaly knihovní fond naší knihovny. 

Každá kniha nám prošla rukama, celkem 

to bylo 15.582 svazků knih. A také naše 

záda dostala zabrat při nošení nepočíta-

ných kilogramů knih. Hodně knih bylo 

navrženo na vyřazení, takže se můžete 

těšit na opravdu, ale opravdu velký vý-

prodej vyřazených knih. O termínu vý-

prodeje budete informováni ve vitrínách 

města Slušovice, na webových strán-

kách knihovny nebo emailem, pokud 

máte nastaveno zasílání oznamek emai-

lem (čtenářům s uvedeným emailem in-

formace chodí automaticky).

V rámci smlouvy o poskytování regio-

nálních funkcí se staráme o pět obec-

ních knihoven regionu (Březová, Dešná, 

Hrobice, Neubuz, Želechovice nad 

Dřevnicí).

V tomto roce jsme se opět připojili ke 

sbírce kabelek pro Kabelkový veletrh 

Naděje Zlín. Ještě jednou chci poděko-

vat všem, kdo jste se zapojili a přinesli 

kabelky. I díky vám Naděje při prodeji 

kabelek 18. 4. v Městském divadle ve 

Zlíně získala krásnou částku 70.000 Kč. 

Tato slouží ke stavbě pergoly u Domu 

pokojného stáří Zlín.

Děkujeme i za textilie, pochoutky  

a potřeby pro Útulek pro zvířata v nouzi 

Zlín.

V současné době pořádáme dlouho-

dobou sbírku věcí (viz. níže) pro 

Robinsonky, o. s. z Želechovických pa-

sek. Cílem Robinsonek o. s. je žít a učit 

žít lidi v harmonii se zvířaty a přírodou. 

Sdružovat rodiny, zdravé i zdravotně 

znevýhodněné či zdravotně handicapo-

vané občany, zvýšit jim tak kvalitu života 

a zdraví.

Nabízejí aktivity s koňmi i dalšími zví-

řaty z ranče, do budoucna plánují prová-

dět hipoterapii.

Také zprostředkovávají různé seminá-

ře, besedy i přednášky, nejen o zvířa-
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tech. Probíhá zde kroužek Aktivity 

s koňmi pro děti od 6-15 let. Kromě tří 

hodných koní je tam stádo koz, kočky, 

králíci, morčata a nesmíme zapomenout 

housera Karla. A samozřejmě psi, pů-

vodně dva, ale nyní jich tam mají osm, 

protože se narodila krásná štěňátka.  

A jak můžete pomoct? Robinsonky bu-

dou rády za hmotnou pomoc ve formě 

suchého chleba, mrkve, jablek, krmné 

řepy, brambor, granulí a pochoutek pro 

psy, kočky i králíky, podestýlky pro králí-

ky či morčata nebo různých nástrojů a 

věcí, které se dají použít na ranči (pra-

covní rukavice, kbelíky na vodu s víkem, 

houbičky, kartáče, potřeby pro koně, 

králíky, morčata), Pokud budete mít ně-

jaké věci, které chcete Robinsonkám 

předat, prosím, přineste je, prosím, do 

Městské knihovny ve Slušovicích. 

Potřeby budeme průběžně Robinsonkám 

předávat. Protože se na ranči konávají i 

různé akce, hodí se i hrnečky, talířky… 

Na webových stránkách http://robin-

sonky.webnode.cz najdete informace 

o plánovaných a proběhlých akcích, fo-

togalerii a bližší informace. 

Na konci školního roku v pátek 30. 6. 

byla knihovna otevřená výjimečně již 

ráno po rozdávání vysvědčení, od 8-11 

hodin. 

Od 3. – 14. 7. bude městská 

knihovna zavřená. 

Znovu otevřeno bude v pondělí 

17. 7. Knihy si můžete opět vypůjčit 

na celé letní prázdniny, včetně vý-

měnného fondu. Stačí je vrátit první 

týden v září – do 8. 9. 

O letních prázdninách plánujeme také 

dvě dílničky (nejen) pro děti. 25. 7. a 22. 

8. od 12.30 – 16.30 hodin budeme tvo-

řit záložky do knih, různé druhy. Bližší 

informace najdete včas na webových 

stránkách www.slusovice.knihovna.

cz nebo ve vitrínách města. Kdo dostává 

oznamky na akce emailem, obdrží tuto 

informaci i do své emailové schránky.

Přejeme všem krásné letní dny,

Jana Kapustová

Městská knihovna ve Slušovicích

Slušovičtí včelaři v roce 2017

Letošní rok, ač ještě není ani ve své 

polovině, byl pro včelaře ze slušovické 

organizace bohatý. V březnu se kona-

la výroční členská schůze, na níž bylo 

nejen zhodnoceno dosavadní dění, 

ale byla učiněna důležitá rozhodnutí 

pro včelaře na Slušovicku. Aby se po-

kryly ztráty včelstev v průběhu zimy 

2016 -17, bylo rozhodnuto o nákupu 

nových oddělků a matek z uznaných 

plemenných chovů s cílem nahradit 

uhynulá včelstva novým kvalitním 

chovným materiálem. Další akcí neje-

nom pro místní včelaře byla IX. včelař-

ská akademie konaná v dubnu 2017. 

Na ní se sešlo na 400 včelařů z celé 

republiky i zahraničí. Z naší organizace 

se zúčastnilo 8 členů! Vzhledem k po-

čtu členů naší organizace je to pěkná 

účast svědčící o zájmu našich včelařů 

o nové poznatky a postupy, které byly 

na akademii představeny! Přítomná 

předsedkyně Českého svazu seznámi-

la přítomné s aktuálním stavem, pro-

blémy a perspektivou. Rakouský 

účastník seznámil přítomné s novým 

způsobem boje s nebezpečným cizo-

pasníkem na včelách - Warroa de-

struktor - a sice s hypertermickým 

ošetřováním včel. Poslední předletní 

akcí bylo již tradiční setkání včelařů 

na Sv. Hostýně při tzv. Včelařské pouti. 

To je setkání včelařů, kteří se při té 

příležitosti pochlubí svými kroji a pra-

pory. Ale hlavně se potkají známí, 

které spojuje láska ke včelám. Akce, 

která je již proslulá možností nákupů 

včelařského nářadí a produktů, zazna-

menala letos nižší nabídku, což je 

zřejmě přičítáno nutnosti prodejců 

vlastnit elektronickou evidenci tržeb. 

To se ještě některým menším prodej-

cům nevyplatí! Celkově lze zazname-

nat, že i přes zimní ztráty bude letos 

na Slušovicku dost opylovačů a snad 

i dost medu.

  Košárek Josef

Tiskový mluvčí ZO ČSV Slušovice

V pátek dne 9. 6. 2017 se poprvé v našem městě konala Noc kostelů.

Pro spoluobčany a poutníky z okolních obcí byl připraven bohatý a pestrý program. 

Po mši svaté byla komentovaná prohlídka kostela, které se ujal pan Radek Kališ. 

Vystoupila také schola CANTIAMO a schola mladých. Pan Josef Bečica si připravil 

krásný varhanní koncert. Nevšedním zážitkem bylo hudební vystoupení pana Jiřího 

Kundla na klarinet, paní Moniky Dedičové na hoboj a na varhany zahrál pan Stanislav 

Matůšů. Program končil adorací při svíčkách s kytarovým doprovodem. 

Paní Marta Hefková se postarala o dílničku pro děti i dospělé a kostelem byl pro 

děti připraven skákací hrad.

Pan Karel Skočovský po celý večer 

prováděl návštěvníky kostelní věží a uka-

zoval evropsky významnou lokalitu ne-

topýrů. 

Děkujeme všem farníkům, kteří při-

spěli svým výtvorem do stánku s občer-

stvením. Za záštitu a podporu děkujeme 

městu Slušovice a obcím Veselá a Neu-

buz. 

Za organizátory Martina Krajčová
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OTEVÍRÁME NOVÉ MIKROJESLE
Dne 3. 7. 2017 otevírá organizace DOMINO cz, o.p.s. se sídlem ve Zlíně, 

Štefánikova 5462, ve spolupráci s Městem Slušovice, nové dvě třídy Mikrojeslí 

ve Slušovicích. 

Zápis dětí ve věku od půl roku do čtyř let probíhá od 9. 6. 2017.

Mikrojesle umožní sladění pracovních 

a rodinných povinností rodičů malých 

dětí ve věku od 6 měsíců do 4 let ze 

Slušovicka. Prostory budou splňovat veš-

keré stavební, hygienické, provozní a bez-

pečnostní normy. O děti budou pečovat 

kvalifikované pečující osoby.

Mikrojesle budou provozovány každý 

pracovní den od 6:30 do 16:30 hod (včet-

ně letních prázdnin). 

Provozní doba může být omezena 

v době vánočních svátků nebo v případně 

jiné nepředvídatelné a havarijní situace.

Maximální kapacita Mikrojeslí - v jeden 

okamžik budou 4 děti v jedné třídě.

Děti přijímáme v průběhu celého roku 

do naplnění okamžité kapacity. Dítě lze 

do Mikrojeslí umístit na plný nebo zkráce-

ný úvazek.

Případné informace Vám rádi poskytne-

me na telefonu 577 218 708, na emailu 

info@idomino.eu nebo formou faceboo-

kových zpráv.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

DO MIKROJESLÍ

- věk dítěte od 0,5 roku do 4 let

- pořadí odevzdání přihlášky, podpis 

smlouvy a složení vratné kauce

- zdravotní způsobilost dítěte k pobytu 

v Mikrojeslích

- povinné pravidelné očkování dítěte, 

případně jeho absence z důvodu trvalé 

kontraindikace

- vazba obou rodičů na trh práce (za-

městnání, OSVČ, studium, evidence 

na Úřadu práce, rodič na rodičovské do-

volené s trvajícím pracovním poměrem)

Projekt je realizován ve spolupráci 

s Městem Slušovice = zvýhodňujícím kri-

tériem pro přijetí do Mikrojeslí je trvalý 

pobyt dítěte ve Slušovicích nebo vazba 

rodiče či dítěte na region Slušovicka 

(např. pracovní poměr rodičů ve Slu-

šovicích apod.)

PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MIKROJESLÍ

Rodič dítěte, který chce využívat služby 

péče o dítě v Mikrojeslích, podává:

„Závaznou přihlášku dítěte do mikro-

jeslí“ na předepsaném formuláři 

„Potvrzení lékaře“ o zdravotní způsobi-

losti a potvrzení  o pravidelném očkování 

dítěte  (doklad, že jsou proti nákaze 

imunní nebo se nemohou očkování 

podrobit pro trvalou kontraindikaci – dle 

§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů) 

Stává se již tradicí Velkého pátku, že se sejdou rodiny s malým dětmi i jednotliv-

ci, aby se vydali s křížem od kostela cestou k rakovskému kříži.

Během čtrnácti zastavení jsme měli možnost prožívat s Pánem jeho pády a nová 

povstání, setkání s Matkou, Veronikou, přijatou pomocí od Šimona i urážky vojáků 

a velkou bolest ukřižování. Symbolickou Golgotou – křížem nad Rakovou – končila 

naše cesta a v tichosti jsme se rozešli domů. 
Lenka S.

„Potvrzení o postavení podpořené oso-

by na trhu práce“ (platí pro oba rodiče). 

Aktualizovaná potvrzení budou rodiči 

předkládána při zahájení účasti v projek-

tu, při ukončení účasti v projektu a dále 

při každé změně jeho postavení na trhu 

práce. Podmínka vazby obou rodičů 

na trh práce musí být splněna po celou 

dobu docházky dítěte do zařízení péče 

o děti.

Složení kauce ve výši 1.000 Kč v hoto-

vosti při uzavírání smlouvy (kauce bude 

vrácena po ukončení využívání služby pé-

če o dítě a řádném vypořádání všech zá-

vazků).

O poskytování služby péče o dítě 

v Mikrojeslích uzavírá organizace 

DOMINO s rodičem před zahájením po-

skytování služby písemnou „Smlouvu 

o poskytování služby péče o dítě 

v Mikrojeslích“. Zároveň také rodič uzaví-

rá „Smlouvu o stravování dítěte v Mikro-

jeslích“.

Pro podpis smlouvy si dohodněte, pro-

sím, termín s Bc. Michaelou Slavíkovou 

na telefonu 577 218 708 nebo na emailu 

info@idomino.eu. K podpisu smlouvy je 

třeba přinést veškeré výše uvedené potvr-

zené tiskopisy. 

Po podpisu obou smluv budou rodiče 

vyrozuměni o přijetí dítěte do mikrojeslí.

TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE DĚTI.
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Z e  š k o l n í c h  l a v i c
 

k dalšímu studiu?
Z 9. ročníku vychází 53 žáků, z toho 10 absolventů odchází na gymnázia (5 žáků 

na Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, 5 na Gymnázium a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Zlín), 31 žáků je přijato na střední školy nebo střední odborné ško-

ly do studijních oborů s maturitou a 12 žáků je přijato do učebních oborů. Letos si 

žáci podávali 2 přihlášky na střední školy. 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru 

Gymnázium se sportovní přípravou) se konala jednotná zkouška z českého jazyka 

a literatury a z matematiky a její aplikace, jejíž realizací bylo pověřeno Centrum pro 

zjišťování výsledků vzdělávání. Žáci mohli v prvním kole přijímacího řízení konat jed-

notnou přijímací zkoušku dvakrát, 12. 4. 2017 ve škole uvedené na přihlášce v prv-

ním pořadí, 19. 4. 2017 ve škole uvedené ve druhém pořadí. Jednotné testy byly 

centrálně vyhodnoceny a lepší výsledek z obou písemných testů byl zapracován 

v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení. 

Informaci, zda jsou žáci přijati, se zájemci o studium učebních oborů dozvěděli 

na webových stránkách SŠ již 22. dubna, budoucí maturanti až 28. dubna 2017. Svůj 

zájem stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole žáci potvrdili 

odevzdáním zápisového lístku. 

Největší zájem projevili žáci naší školy o studium maturitních i učebních oborů 

na Střední průmyslové škole polytechnické – Centrum odborné přípravy Zlín. 9 žáků 

bude od příštího školního roku navštěvovat Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší 

odbornou školu ekonomickou Zlín, 5 žáků Střední průmyslovou školu Zlín, 5 žákyň 

Střední školu oděvní a služeb Vizovice. 3 děvčata svůj zápisový lístek odevzdaly 

ve Střední škole pedagogické a sociální Zlín, s. r. o. a 3 chlapci ve Střední odborné 

škole Josefa Sousedíka Vsetín. Zbývajících osm žáků se zapsalo na dalších osmi střed-

ních školách ve Zlínském kraji.

Z 5. tříd odchází na osmiletá gymnázia dvě žákyně. 

Přejeme všech absolventům mnoho studijních i osobních úspěchů v další etapě 

jejich života.

Z. Štěpánová, výchovná poradkyně

 

Po úspěchu v konverzační soutěži 

jsme se zúčastnili další soutěže  

v anglickém jazyce. A opět s výbor-

nými výsledky našich reprezentan-

tek.

Soutěž Mini First Certificate se koná 

každoročně v ZŠ Komenského I ve Zlíně 

a účastní se jí zástupci škol z celého 

zlínského okresu. Žáci 7. ročníku proka-

zují své jazykové znalosti v základních 

jazykových dovednostech - čtení a po-

slechu s porozuměním a gramaticko le-

xikálním testu. Nás v tomto školním ro-

ce zastupovaly dvě nejúspěšnější žákyně 

ze školního kola soutěže „Pupil of the 

Year“ - Alžběta Pavésková a Vendula 

Kotková (obě ze 7.A). V těžké konkuren-

ci 26 nejlepších angličtinářů škol zlínské-

ho okresu dokázaly, že angličtinu ovlá-

dají lépe než na výbornou. Alžběta se 

umístila na krásném 8. místě a Vendula 

celou soutěž suverénně ovládla a zvítězi-

la. Děkujeme jim za vzornou reprezenta-

ci školy a přejeme jim mnoho dalších 

úspěchů nejen v angličtině.

Marek Dlabaja

Exkurze do Prahy
Naši sedmáci zamířili do Prahy. 

Stejně jako v předchozích letech jsme 

se tematicky zaměřili na období goti-

ky. Praha byla pro ně pěknou ukázkou 

a zároveň nepochybně zážitkem.

Sešli jsme se již o půl páté ráno před 

školou, autobusem jsme se přemístili 

do Otrokovic a následně vlakem LEO 

Express do Prahy. Z hlavního nádraží 

jsme zamířili do metra a přiblížili se 

k Pražskému hradu. Zde nás čekal 

prohlídkový okruh. Zahájili jsme ho 

v katedrále svatého Víta, pokračo-

vali jsme do gotických prostor 

Vladislavského sálu. Nahlédli jsme 

do Zlaté uličky a přes jednotlivá 

nádvoří Pražského hradu jsme se 

vydali směrem do města - po 

Zámeckých schodech přes Karlův 

most, Staroměstské náměstí s or-

lojem až k Anežskému klášteru. 

Zde nás čekala výstava gotického 

umění. Po krátkém rozchodu v ná-

kupním centru jsme se vrátili na 

hlavní nádraží a opět vlakem zamí-

řili k domovu. U školy nás autobus 

vysadil před devátou hodinou. Žáci 

byli sice unavení, ale plní dojmů.

Ohlasy žáků: Bylo to super. * Líbila 

se mi cesta vlakem, Paladium, 

chrám sv. Víta. * Líbilo se mi, jak 

nám to učitelé popisovali. * Celá 

exkurze byla moc fajn. * Líbil se mi 

Karlův most a milí lidé. * Nejlepší 

výlet. * Pražský život by mi vyhovo-

val mnohem víc jak ten ve 

Slušovicích. *Líbilo se mi všechno. *
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V pondělí 24.4. se v naší hale opět 

potkali všichni milovníci skoku vyso-

kého, aby společně odstartovali dal-

ší ročník Velikonoční laťky.

Soutěžilo se v mnoha věkových kate-

goriích. Mezi těmi nejmenšími soutěžili 

kluci a holky z 5.ročníku, dále pak mlad-

ší žáci a žačky z 6. a 7. tříd a kategorie 

uzavírali naši nejstarší žáci a žačky z 8. 

a 9. tříd. V každé kategorii se bylo na co 

dívat a spousta závodníků posunovala 

své osobní limity na vyšší a vyšší mety.

V kategorii nejmladších závodnic vy-

hrála Natálie Býmová z 5.B, mezi chlapci 

to pak byl Jiří Šimara z 5.A.

Mezi mladšími žačkami první místo 

vybojovala Veronika Vyvlečková z 6.B 

a mezi mladšími žáky dominoval  Michal 

Pavlík ze 7.B.

V nejstarší kategorii děvčat zvítězila 

Martina Vinklárková z 8.B a mezi chlapci 

to pak byl Michal Střílka z 9.B, který se 

svými výkony postaral o elektrizující at-

mosféru letošní Velikonoční laťky. 

Nejenže suverénně dokráčel k vítězství 

ve své kategorii, ale především posunul 

hranice svého i školního maxima. 

Dosavadní historický rekord naší školy 

ve skoku vysokém držela dvojice Daniel 

Bělíček a Daniel Fottera z roku 2014 

a 2015, a to výškou 158 cm. Michalovu 

famózní formu zastavila laťka až ve výš-

ce 170 cm! Svým úspěšným pokusem 

167 cm se postaral o zapsání nového 

školního rekordu do naší historické ta-

bulky a všichni jsme zvědaví, komu a kdy 

se podaří tento rekord překonat. 

Všem vítězům gratulujeme a těší-

me se na další ročník.

Kompletní výsledky:

5. ročník, dívky:
1. Natálie Býmová, 5.B, 115 cm

2. Natálie Holeňáková, 5.A, 110 cm

3. Lucie Chrastinová, 5.A, 110 cm

5. ročník, chlapci:
1. Jiří Šimara, 5.A, 125 cm

2. Denis Daněk, 5.A, 115 cm

3. Matyáš Divílek, 5.B, 110 cm

Mladší žačky:
1. Veronika Vyvlečková, 6.B, 115 cm

2. Karolína Řeháková, 7.B, 115 cm

3. Aneta Kráčalíková, 6.A, 110 cm

Mladší žáci:
1. Michal Pavlík, 7.B, 135 cm

2. Filip Hargaš, 6.C, 135 cm

3. Martin Vajďák, 6.B, 130 cm

Starší žačky:
1. Martina Vinklárková, 8.B, 115 cm

2. Veronika Chmelařová, 9.A, 115 cm

Starší žáci:
1. Michal Střílka, 9.B, 167 cm

2. Filip Jakuba, 9.B, 140 cm

3. Adam Řihák, 8.A, 135cm

Dagmar Ledabylová, Jan Nahodil 

Sluschowitz cup 2017
Sobotní den 20. 5. 2017 byl ve 

Slušovicích v místní sportovní ha-

le při ZŠ zorganizován florbalo-

vým klubem FBC Slušovice přátel-

ský mezinárodní florbalový turnaj 

Sluschowitz cup 2017. Nutno dodat že 

na první ročník byla úroveň velmi vyso-

ká, a to hlavně díky přihlášeným týmům, 

které byly složeny z  kvalitních hráčů 

s chutí bojovat o co nejvyšší umístění. 

Pozvání přijalo celkem 5 týmů: DDM 

ASTRA ZLÍN, SK SNIPERS SLAVIČÍN, 

SWEEDLAND VALAŠSKÉ KLOBOUKY, 

SHARKS SUCHDOL NAD ODROU, ŠK 

VICTORY STARS NOVÁ DUBNICA. Naši 

hráči měli velkou chuť získat na domá-

cím turnaji co nejlepší umístění a pokud 

možno vítězný pohár nechat do-

ma. Nakonec se však museli spo-

kojit s pátým místem, ačkoliv her-

ně byli rovnocenným soupeřem 

všem týmům, se kterými se utkali. 

Vítězný pohár si domů odvážel tým 

slovenských hráčů ŠK VICTORY STARS 

NOVÁ DUBNICA. Toto vítězství si skuteč-

ně zasloužili, protože jejich hra byla vel-

mi pěknou podívanou. Finálový zápas, 

ve kterém se kluci z VICTORY STARS 

NOVÁ DUBNICA utkali s kluky z DDM 

Astra Zlín, začal lépe pro DDM ASTRA, 

protože si vytvořili jednobrankový ná-

skok. Vítězové turnaje však zachovali 

chladnou hlavu a v druhé půli utkání 

nejen vyrovnali, ale nakonec dali rozho-

dující vítěznou branku a tým DDM 

ASTRA ZLÍN tak skončil na druhém mís-

tě. Třetí místo obsadil tým SHARKS 

SUCHDOL NAD ODROU, který vyhrál 

v souboji. Radost máme také z toho, že 

se na turnaj přihlásil převážně dívčí tým 

z SK SNIPERS SLAVIČÍN. Dívky bojovaly 

s velkou chutí a kuráží. 

Pro každý tým byly připraveny drobné 

ceny (cukrovinky, pohár) a první tři týmy 

získaly navíc medaile. Dále byly udělová-

ny také individuální ceny pro nejlepšího 

gólmana celého turnaje, kterým se stal 

Gelien Roman z týmu ŠK VICTORY 

STARS NOVÁ DUBNICA. Nejlepším střel-

cem celého turnaje se stal Marek Mitaš 

z týmu SHARKS SUCHDOL NAD ODROU. 
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Ve dnech 24. až 26. května se v re-

kreačním středisku Sidonie zúčastnili 

již třetím rokem žáci 8. ročníku spor-

tovně turistického kurzu.

První den jsme absolvovali túru 

na Vršatec a žáci se rozdělili do 4 týmů, 

v nichž tři dny spolupracovali a soutěžili. 

První soutěž se týkala vaření čaje. Cestou 

na zříceninu hradu Vršatec jsme sbírali 

dřevo na podpal a bylinky, jakožto ingre-

dience. Zápalky bylo možno získat správ-

nými odpověďmi na záludné otázky pana 

učitele Nahodila. Hodnotilo se zapálení 

ohně, chuť, představení i estetická úpra-

va čaje. Po skončení náročné túry jsme se 

ubytovali v útulných chatkách. Večer nás 

čekala taneční soutěž a „diskotéka“.

Další den za námi přijeli pracovníci 

z agentury „Atmosféra“, se kterými jsme 

strávili téměř celý den. Připravili si pro nás 

vskutku originální, zajímavé a zábavné 

kolektivní hry, které v nás vyvolávaly růz-

norodé pocity. Také jsme si vyzkoušeli 

malou lanovou dráhu, kde jsme si zkrátka 

museli věřit. Ještě zajímavější byl ale ve-

čer u táboráku, kdy jsme dostali za úkol 

nacvičit krátkou scénku ve slovenském 

jazyce. Fantazii se meze opravdu nekladly 

a herecké výkony by zasloužily nominaci 

na Oscara. V temném lese se pak hrála 

noční hra „Oplodňování“. Po prodlouže-

né večerce jsme všichni usínali s obavami 

z příštího dne, jelikož byl v plánu orien-

tační běh.

S buzolou a určenými azimuty jsme 

v týmech po třech až čtyřech lidech hle-

dali kontroly. I přes občasný zmatek 

a pády nebyl orientační běh zas tak straš-

ný, jak si ho většina z nás představovala. 

Zcela vyčerpaní jsme se tedy dobelhali 

na celkové vyhlášení vítězných týmů, sdí-

leli něco málo ze svých zážitků a vydali se 

zpět domů. Všude dobře, doma internet. 

Pokud to shrnu, na kurzu jsme si pročisti-

li hlavu, a hlavně nebyl čas se nudit.

Co se nám nejvíc líbilo: noční hra, vše,  

famfrpál, neustálé aktivity, že tam nebyla 

WiFi, táborák, páteční oběd,  všechno až 

na túru, že jsme trávili čas spolu, hry, tý-

mová spolupráce, diskotéka, chození bo-

sky…

Co jsme se naučili: pracovat v týmu,  

zvládat společenské chování,  tančit, za-

cházet s buzolou,  být férový,  vařit čaj 

v přírodě,  působit v kolektivu, komento-

vat, chodit po provaze,  mluvit slovensky, 

jak kopat do balónu,  zlepšit kolektiv…

Tereza Šaurová, 8.A

Oceněni byli také nejužitečnější hráči 

z každého týmu. Z domácích si tuto ce-

nu odnesl Dan Chovanec. Nejlepší ce-

nou však pro hráče byla nová přátelství, 

která mezi svými „protihráči“ v průběhu 

celého dne navázali. 

Bezproblémovému chodu celého tur-

naje také velmi pomohly organizačně 

Lucie Brzková a Anička Matúšů, které 

jsou členky FBC Slušovice. Dále Jindřich 

Hub a Pavel Gerža, naši dorostenci, kte-

ří pískali, pokud nehráli. Pan správce byl 

s námi ochotný v hale zůstat i o dvě 

hodiny déle než bylo původně slíbeno. 

Velká pochvala patří také Marku 

Semelovi, který šel hrát jako výpomoc 

do týmu SK SNIPERS SLAVIČÍN, protože 

přijelo méně hráčů. 

Za nás, trenéry týmu FBC Slušovice, 

děkujeme všem, kteří se turnaje zúčast-

nili nejen herně, ale také jako fanoušci. 

Je dobré vědět, že některé rodiče sku-

tečně zajímá, jak si jejich dítě v „tom“ 

florbale vlastně vede, když ho hraje už 

tolik let.

Celý sportovní den se nesl v přátel-

ském duc hu a spokojené výrazy v očích 

nejen hráčů, ale i trenérů hovořily o vy-

dařeném turnaji. Již nyní se těšíme na 

druhý ročník Sluschowitz cupu. 

Helena Chromeková

 

Míša Kurtinová, žákyně 7. A třídy, vybojovala 24. 5. 2017 na Mistrovství 

Evropy v Karlových Varech 1. místo ve sportovním aerobiku v kategorii 

TRIO mezi děvčaty ve věku 11 až 13 let.

Zakončila tak spolu se svými kamarádkami z různých zlínských sportovních klubů 

po 12 měsících společných tréninků velmi úspěšný rok. Míša cvičí aerobik od druhé 

třídy, v tomto školním roce trénuje 4 krát týdně a o víkendech závodí. Doma má ve 

své sbírce již 45 medailí. Ta nejcennější, keramická, přibyla nyní. Další velká výzva ji 

čeká v říjnu v Holandsku, kde bude reprezentovat Českou republiku na mistrovství 

světa.

Hodně štěstí, Míšo! Zdeňka Štěpánová
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VÝROČÍ

Marie Nábělková
Marie Vančíková
Marta Vítová
Anna Škrabanová
Ludmila Babíková
Marie Matúšová
Marta Slováčková
Marie Karlíková
Věra Elšíková
Božena Gerychová
Eva Tomšů
Marie Pekrová
Josef Machalíček
Josef Pšenčík

Všem jubilantům 

srdečně blahopřejeme!

NAROZENÍ

Šimon Smetana
Dominic Slovák
Kateřina Němcová
Aneta Stodolová
Štěpánka Bednaříková

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!

ÚMRTÍ

Františka Oškerová
Marie Miková
Ludmila Bartoňová
 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast.

UPOZORNĚNÍ

V rubrice Společenská kronika jsou zve-
řejňovány významné životní události ob-
čanů Slušovic. Pokud nechcete tyto in-
formace, které se Vás osobně týkají zve-
řejnit, obraťte se na matriku MěÚ – pí-
semně, osobně nebo telefonicky na tel. 
číslo 577 981 376 nebo 577 983 344.

matrikářka

Generace starších lidí si zcela určitě ze 

svého dětství vzpomínají na zlínské reži-

séry animovaného filmu, jako byl svým 

nadčasovým pojetím filmového ztvárně-

ní pravěku pan Karel Zeman, anebo dá-

ma animačních triků paní Hemína 

Týrlová. 

Letos, v rámci 57. ročníku Meziná-

rodního filmového festivalu pro děti 

a mládež ve Zlíně, byl premiérově uve-

den životopisný film o této zajímavé 

osobnosti, zlínské rodačce a světově 

známé režisérce. Hermína Týrlová doká-

zala nejenom uvést loutky do pohybu, 

ale do každého animovaného filmu 

vtiskla příběh, jenž byl obohacen pohád-

kovou pointou a přinášel i nevtíravé ži-

votní poučení a rady. Stačí si vzpome-

nout např. na film Vzpoura hraček, kdy 

kouzelné dřevěné postavičky porazí zlé-

ho fašistického vojáka. 

V současné hektické době často zapo-

mínáme na zlínské historické legendy, 

jež obohatily filmové umění celé naší 

vlasti. V naší škole jsme se úspěšně po-

kusili v dvoudenním projektu pod ná-

zvem Tvořivost, vynálezy, animace, film, 

přiblížit dětem dějiny zlínských ateliérů, 

které s krátkými přestávkami fungují 

od třicátých let minulého století. Žáci 

šestého až osmého ročníku jeden den 

navštívili Kabinet filmové historie zlín-

ských ateliérů a Filmový uzel Zlín. Zde, 

v animačním studiu si žáci mohli vyzkou-

šet animaci krátkého filmu. Předem si 

vytvořili postavičky, kulisy a s pomocí 

počítačové animace aktivovali tyto po-

stavičky do pohybu, jež předvedl příběh 

rytíře a jeho princezny. Tyto krátké fil-

mové ukázky si můžete prohlédnout 

na webových stránkách naší školy. Vše 

bylo vytvořeno na podkladě legendy, 

která vznikla v dávných dobách a je spja-

ta s historií zlínského zámku. Návštěva 

zlínského zámku byla spojena s prohlíd-

kou výstavy Orbis pictus, která nabízí 60 

interaktivních objektů rozvíjejících po-

znávání světa skrze vlastní smysly. Kromě 

toho se také žáci seznámili s historií 

zlínského zámku a v keramické dílně si 

vytvořili malovanou sklenici dle vlastní-

ho námětu. Druhý projektový den využi-

ly naše děti k tvořivé činnosti věcí, před-

mětů z různých materiálů, které prezen-

tovaly nejenom pohádkové postavy, ale 

i technické předměty spojené s výukou 

fyziky, chemie, matematiky, atd. Rodiče 

mohli zhlédnout výtvory svých dětí 

v rámci dubnových třídních schůzek. 

Vydařenou aktivitou byl také film, který 

vytvořila paní učitelka Ledabylová se 

žáky ve stylu moderní parodie na legen-

du o zlínském rytíři. Film s úžasnými 

hereckými výkony našich žáků lze také 

zhlédnout na našich webových strán-

kách školy. 

Možná, že Vás, čtenáře bude uvedené 

povídání inspirovat k tomu, že vyhledáte 

v internetových zdrojích legendární ani-

mované filmy zlínských tvůrců a necháte 

se pohladit jejich citlivými příběhy. Třeba 

se Vám aspoň na malý časový úsek po-

daří odpoutat pozornost Vašich potom-

ků od počítačových her a filmů, které 

jsou často zaplněné zbraněmi, násilím 

a bojovými aktivitami všeho druhu.

Garantem projektu byla 

Mgr. R. Krupičková




