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Slovo starosty
Letošní finanční možnosti města jsou do jisté míry ovlivněny vyčerpáním účtu města rekonstrukcí a vybavením sokolovny v závěru loňského roku.
nančních prostředků z rozpočtu města
a také využitím uspořených provozních prostředků škol v minulých obdobích. Tyto akce si vyžádaly hodně času
ředitelů škol v době prázdnin, ale jejich snahou a silnou motivací bylo přispění ke zlepšení a zpříjemnění školního prostředí pro děti, které školy navštěvují.
Z dalších drobných investic vzpomenu ještě výstavbu spojovacího chodníku nad sokolovnou do zahrady
a menší parkovací plochu u domu čp.
282 na ulici Slunečné.
Petr Hradecký

Hlavní investicí se stala přestavba
komunikace a chodníků před základní školou. Tento projekt byl
připravován dlouhodobě a vyžadoval finanční spoluúčast Ředitelství
silnic Zlínského kraje. Ještě začátkem roku to vypadalo na další odklad. Díky uznání vedení ředitelství
silnic, že další odkládání by nebylo
férové, jsme nakonec mohli začít
přípravu tak, aby přestavba mohla
proběhnout v době prázdnin, kdy
není vyučování ve škole. Cílem tohoto projektu bylo zvýšení bezpečnosti při pohybu dětí před základní
školou. Toho bylo dosaženo doplněním autobusového zastávkového
zálivu ve směru ze Slušovic, zúžením komunikace (vynucuje pomalejší průjezd vozidel), nasvětlením
přechodu pro chodce. Chodníky
byly přestavěny tak, aby byly bezbariérové. Závěrečná nová výsadba
a úpravy zeleně již jen vhodně dopl-

Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu
České republiky

nily celkový moderní vzhled ulice
Školní před základní školou. Město za
tento projekt zaplatí ze svého rozpočtu 3,7 milionu korun. Ředitelství silnic
Zlínského kraje zaplatí část silnice.
Dobu prázdnin využily také základní
škola a mateřská škola. V základní
škole proběhla další etapa výměny
elektroinstalace a osvětlení. V mateřské škole byla rekonstruována další
třída a začala přestavba dětského hřiště v zahradě. Tyto opravy a přestavby
stály 2 miliony korun a mohly být
uskutečněny na základě vyčlenění fi-

Volby se konají v pátek 25. října
2013 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 26. října 2013 od 8.00
do 14.00 hodin.
Volební okrsky zůstávají jako tradičně - v mateřské škole na Rovnici pro voliče bydlící v č.p. 83, ul. Dlouhá
(vč. čp. 23, 119, 144, 238, 258), Padělky, Na Vyhlídce, Vítězství, Zahradní,
Pod Sadem, Rovná, Nová, Na Hrázi,
Družstevní, Dostihová, tj. pro všechny
voliče bydlící západně od řeky Dřevnice a v mateřské škole na ul.
Dlouhá 23 (vedle budovy městského
úřadu) - pro voliče bydlící na náměstí
Svobody, ul. Osvoboditelů, U Vrby,
Krátká, Příkrá, npor. Romanova, Cirón,
Školní, Valašská, Slunečná, Sadová,
Hřbitovní, U Vodojemu, Na Stráni, Na
Výpusti (vč. čp. 209), Paseky č. 242,
M. J. Sousedíka, tj. pro všechny voliče
bydlící východně od řeky Dřevnice.

Kulturní akce
města Slušovice
V městské knihovně jsou v prodeji vstupenky na představení Hodně smíchu
a pár slz aneb Co život dal a vzal Betty
MacDonaldové, které se koná 24. listopadu.
V hlavních rolích uvidíte Carmen Mayerovou
a Terezu Kostkovou. Vstupné na toto představení je 80 Kč.
K dispozici jsou také vstupenky na divadelní představení pro děti a (nejen) jejich rodiče
Legenda o Hvězdě, které se uskuteční ve
středu 11. prosince v 16 hodin. Toto představení zde paní Hrušková s Vladislavem Rottou
odehráli již před pěti lety a velmi se líbilo.
Legenda o Hvězdě je líbezné vánoční povídání o narození Ježíška a o tom, co se stalo
v Betlémě před dávnými časy. Děti si zahrají
pasáčky i tři krále a zazpívají si mnoho koled.
Hrají Eva Hrušková a Kateřina Hovorková
nebo Zdeněk Rohlíček či Vladislav Rotta.
Herci děti seznamují s vánočními zvyky, říkadly a koledami, které si všichni společně
zpívají. V jesličkách spí malý Ježíšek, děvčátka hrají Pannu Marii, chlapci Svatého Josefa,
tři krále a pastýře, kteří se přijdou malému
Ježíškovi poklonit.
Pro děti do 10 let je představení Legenda
o Hvězdě zdarma. Vstupenky pro děti od 10
let, studenty a dospělé stojí 50 Kč. Lístky je
možné si zajistit v předprodeji v městské
knihovně.
Začátek předprodeje na jednotlivé akce,
pořádané Městem Slušovice, bude vždy uveřejněn ve vitrínách Města Slušovice, v kabelové televizi či na webových stránkách www.
slusovice.knihovna.cz.
Kdo máte v knihovně nahlášen odběr
oznamek na akce nebo jste čtenáři knihovny
(a máte zároveň v knihovně nahlášen email),
přijde Vám zpráva o začátku předprodeje do
emailové schránky. Pokud máte zájem dostávat oznamky do své emailové schránky, stačí
poslat email na adresu: knihovna.slusovice@
cmail.cz a do předmětu napsat Oznamky.
Město Slušovice se rovněž podílí na přípravě Vánočního jarmarku Mikroregionu Slušovicko, který se bude konat 30. listopadu.
Na období od října do prosince jsou plánovány tyto kreativní kurzy:
19. října – 13.30 hodin - malování na hedvábí – konturová technika,
13. listopadu – 16.30 hodin - lití svíček,
4. prosince – 16.30 hodin – vytváření originálních vánočních koulí a jako bonus si
vyrobíte andílka.
Místo na kurzy si můžete rezervovat
v městské knihovně.
Těšíme se na setkání při některé z akcí
Města Slušovice.
za Kulturní komisi města Slušovice
Jana Kapustová
575 570 636
knihovna.slusovice@cmail.cz

Ze zasedání rady města
• Rada města vzala na vědomí oznámení o konání turnaje přípravek o pohár
starosty města Slušovice a na návrh starosty souhlasí s příspěvkem ve výši 5 000
Kč na zakoupení pohárů a cen.
• Rada města na žádost Nadačního
fondu pro rozvoj a podporu Slušovic
schválila finanční příspěvek na akci koncert Evy a Vaška, která proběhla 13.
července ve výši 4 000 Kč.
• Starosta informoval radu o výsledku
kontroly OSSZ Zlín zaměřené na kontrolu
mzdové agendy města Slušovice. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
• Rada města odsouhlasila nový jízdní
řád autobusové linky Slušovice - Vizovice,
kdy bude zachován ranní spoj ze Slušovic
do Vizovic a zpět a v pondělí a středu
doplněn oboustranným spojem v době
mezi 11. a 12. hodinou.
• Rada města na žádost Nadačního
fondu pro rozvoj a podporu Slušovic
souhlasí s prominutím poplatku za nájem sokolovny při konání divadelního
představení Splašené nůžky ve dnech 5.
a 6. září 2013.
• Rada města schválila příspěvek
Dětskému domovu a ZŠ Vizovice na akci
pro děti „Všeminění“ ve výši 2 000 Kč.
• Rada města vzala na vědomí výsledek hospodaření příspěvkových organizací MŠ Sluníčko a ZŠ Slušovice.
• Rada města souhlasila s pronájmem

boční stěny tribuny fotbalového stadionu směrem ke čtyřproudové komunikaci
pro účely reklamy firmy BV Auto.
• Z důvodu zbudování autobusové
zastávky u budovy AB rada schválila
smlouvu o výpůjčce pozemku p. č.
664/2, jehož majitelem je pan František
Sanytrák. Touto smlouvou vlastník pozemku přenechává část uvedeného pozemku městu Slušovice k bezplatnému
užívání.
• Starosta informoval radu o potřebě
kompletní výměny světel veřejného
osvětlení na hřbitově z důvodu chybějících náhradních dílů a celkově velmi
špatného technického stavu stávajícího
osvětlení. Předpokládaná výše této investice je cca 135 tisíc Kč. Rada města
rozhodne o realizaci výměny světel veřejného osvětlení na hřbitově dle finančních možností v rámci řešení rozpočtových opatření.
• Starosta předložil radě k projednání
změnu umístění volební místnosti pro
volební okrsek č. 1, a to vzhledem k nové možnosti využití prostor sokolovny.
Rada z důvodu průběžného dlouhodobého plánování programu využití sokolovny, který není možné aktuálně upravovat podle vyhlášeného termínu voleb,
rozhodla o zachování umístění volební
místnosti ve staré mateřské škole.
Více na www.slusovice.eu

Sbírka ošacení
V minulém čísle Slušovických novin jsme vás informovali o nových kontejnerech pro sběr oděvů a textilních materiálů. Několik občanů se na nás
obrátilo s dotazem, zda tyto kontejnery nahradí sbírky, které probíhají dvakrát ročně v hasičské zbrojnici.
Při sjednávání umístění kontejnerů na oděv a textilní materiál jsme uvažovali tak,
že hodně z nás má doma oděvy a textilie potrhané, nenositelné či jinak znehodnocené, které už se nehodí k dalšímu používání. A právě k odevzdávání takového textilního materiálu mají sloužit nově zřízené kontejnery.
Naopak pro ošacení, které je stále kvalitní a nositelné, ale které už doma nechcete
uchovávat, nadále zachováme jarní a podzimní sbírky, které pořádá Diakonie
Broumov a které organizuje místní Klub křesťanských žen.
Nyní PŘIPRAVUJEME SBÍRKU OŠACENÍ, která proběhne 5. a 6. listopadu
2013 od 9 do 17 hodin v prostorách hasičské zbrojnice.
Jako tradičně můžete přinést:
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek) • Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené • Vatované
a péřové přikrývky, polštáře a deky • Obuv – veškerou nepoškozenou • Hračky – nepoškozené a kompletní • Peří, péřové přikrývky a polštáře
Věci, které nelze odevzdat:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických
důvodů • nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí •
znečištěný a vlhký textil
Děkujeme vám za pomoc jménem Občanského sdružení Diakonie Broumov, které
je neziskovou organizací, jež poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Vedení města
2

Děti se specifickou
poruchou učení

Škola během prázdnin
Žáci odešli na hlavní (letní) prázdniny, ale ruch ve škole a jejím okolí neustal ani
během této doby. Před budovou školy probíhaly opravy silnice a přilehlých částí.
Pro bezpečnost našich žáků byla zkrácena přechodová vzdálenost, osvětlen přechod, upraveny chodníky, vytvořeny odstavné části pro autobusy. Tyto úpravy by
měly pomoci bezpečnější cestě dětí do školy a ze školy.
Ve škole pak probíhaly dvě investiční akce. Během prázdninových měsíců pokračovala výměna elektroinstalace a osvětlení ve staré i nové budově školy.
Rekonstrukcí prošla schodiště obou budov, chodby, spojovací krček a šatny. Po instalaci nového osvětlení proběhlo kompletní vymalování daných prostor. Akce byla
financována z rozpočtu školy, finanční prostředky poskytl zřizovatel (město
Slušovice).
Ve škole dále probíhaly dva evropské projekty. V rámci projektu EU peníze školám – Zkvalitnění ICT ve slušovické škole proběhla poslední část dovybavování počítačovou technikou. Tento projekt končí v prosinci 2013. Během prázdnin pokračovaly práce i na druhém z evropských projektů – Modernizace výuky na ZŠ
Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad. Ten je zaměřený na modernizaci výuky
v přírodovědných předmětech. V červenci došlo k modernizaci učeben přírodovědných předmětů - přírodopisu, fyziky, chemie a pracovních činností. Zejména došlo
k vylepšení pracovního prostředí v učebnách přírodopisu a fyziky, kde byly vybudovány nové podlahy, demonstrační stoly a pracovní stoly pro žáky, učebny byly vybaveny moderní technikou. Proběhly i úpravy v učebně chemie, pořízeno bylo nové
nářadí do pracovních činností. Během prázdninových měsíců byla zahájena práce
na e-learningu, který budou moci využívat naši žáci i žáci partnerských škol.
Během letních prázdnin jsme se snažili zase o něco zlepšit výukové (ale nejenom
výukové) prostředí pro žáky ZŠ Slušovice.
Rostislav Šarman
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Máte dojem, že se vaše dítě při srovnání s jeho vrstevníky pomaleji rozvíjí v oblasti čtenářské a písemné gramotnosti?
Jednou z příčin může být vrozená porucha učení. V posledních letech se nejen
v naší škole zvyšuje počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou to děti
se specifickou poruchou učení, která je
často definována jako neočekávatelný
a nevysvětlitelný stav, který může postihnout dítě s průměrnou nebo i nadprůměrnou inteligencí, charakterizovaný významným opožděním v jedné nebo více
oblastech učení. Předpokládá se, že existuje dědičný sklon k rozvoji těchto poruch
(přibližně u 40% dětí postižených rodičů).
Mezi nejčastěji se vyskytující specifické
poruchy učení patří dyslexie (porucha
čtení), dysortografie projevující se ztíženou schopností osvojit si pravopis jazyka,
dysgrafie znamenající obtíže s písemnou
formou projevu, kdy dítě píše velice ztěžka, neobratně, má problém si zapamatovat tvar písmen a jeho písmo je velice
nečitelné a neuspořádané, dyskalkulie je
specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly. Poruchy učení bývají často doprovázeny i poruchou pozornosti (ADHD). Uvedené poruchy jsou zřetelně rozpoznatelné zhruba v druhém
pololetí druhé třídy. Naše paní učitelky 1.
stupně upozorní rodiče a navrhnou jim
návštěvu pedagogicko psychologické poradny, která na základě poznatků třídní
učitelky a testů, které jsou v rámci vyšetření prováděny, stanoví stupeň postižení
dítěte. Stanovení diagnózy v poradně je
důležité z toho důvodu, že poradna doporučí metody a způsoby práce s dítětem
nejenom vyučujícím, ale také rodičům.
Pokud je u žáka vyšetřením určeno zdravotní znevýhodnění, tak dítě má nárok
být hodnoceno diferencovaným způsobem s ohledem na jeho poruchu. Jestli je
porucha závažnějšího charakteru, je
u žáka stanoven typ zdravotní postižení
a žák má právo být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu, který
umožňuje dítěti reedukaci (nápravu) v individuálně vzdělávacích hodinách, které
vede učitelka českého jazyka. V naší základní škole máme dobré zkušenosti
a erudované učitelky, které jsou schopné
provádět u dětí nápravu uvedených poruch tak, aby se dítě s uvedenou poruchou naučilo vzdělávat bez stresu, úzkosti a s pocitem sebedůvěry.
Informace o specifických poruchách
učení a doporučení a kontakty na odborné poradny můžete najít na webových
stránkách ZŠ Slušovice pod titulem výchovné poradenství.
Mgr. R. Krupičková
výchovný poradce

Slušovjánek tu chce být pro všechny...
Pokud jste se na přelomu července
a srpna pohybovali po Slušovicku,
mohli jste je vidět. A hlavně slyšet!
Ruku v ruce a někdy také ruku na
laně – to kvůli bezpečnějšímu, rychlejšímu a pohodlnějšímu přesunu –
se po okolí Slušovic pohybovalo přes
20 malých táborníků spolu se svými
táborovými vedoucími.
V opravdu horkých letních dnech se
právě odehrávaly historicky první dva
turnusy příměstského tábora Slušovjánek,
určeného dětem ve věku 3–6 let.
Myšlenka uspořádat o prázdninách
něco pěkného i pro menší děti, které
ještě nemohou nebo nechtějí opustit své
rodiče i přes noc, napadla několik maminek, které se aktivně angažují v místním
Klubu maminek a dětí.
Pro děti této věkové kategorie se v okolí jednalo spíše o ojedinělou nabídku.
Zájem o náš příměstský tábor byl velký, primárně byl určen pro děti ze Slušovic a okolí, ale dojížděly k nám i děti
z Březové, Hvozdné, Zlína, Kašavy...
Z kapacitních důvodů čekalo na případné uvolnění místa několik náhradníků.
Termíny obou turnusů jsme strategicky zvolily v době uzavření místní mateřské školky. Chtěly jsme tak ulehčit situaci rodičům, kteří v této době nemohli
čerpat tolik dovolené a neměli pro děti
hlídání.

Bezpečnější
cesta do školy
Během dvou prázdninových měsíců
byla provedena rekonstrukce silnice
před budovou základní školy. Jednalo
se o nejexponovanější úsek, kde se
ráno a po skončení vyučování pohybuje velké množství dětí. Byly zde vybudovány nové autobusové zastávky
s odstavným pruhem v obou směrech,
přechod pro chodce dostal nové
osvětlení a byl upraven i vstup do areálu školy tak, aby nedocházelo ke
kontaktu vozidel a chodců. Velmi důležitým bezpečnostním prvkem je
i oddělení vozovky od chodníku dostatečně širokým travnatým pásem.
Všechny úpravy směřovaly k hlavnímu
cíli - zajištění maximální bezpečnosti
chodců (zejména dětí) v této části
města. Z tohoto pohledu splnila úprava svůj cíl. Je to vidět i z prvních reakcí projíždějících řidičů, kteří před přechodem zpomalují a umožňují chodcům snadněji přecházet vozovku.
Každodenní cesta do školy je pro naše
žáky opět o něco bezpečnější.

Rády jsme využily osvědčených a dobře vybavených prostor Klubu maminek
a dětí na místní faře. Ve stínu farního
ořechu a pod plachtou velkého stanu se
úmorná horka dala zvládnout i se skupinou těch nejmenších.
Někteří táborníci jsou „odchovanci“
našeho klubu dětí, proto se pohybovali
ve známém domácím prostředí.
U dětí, které byly v klubu poprvé
a teprve nedávno sfoukly třetí svíčku na
svém narozeninovém dortu, jsme po
ránu pár slziček setřely, ale díky hrám,
nadšení a radosti ostatních dětí bylo
všechno brzy zase v pořádku.
Střídali jsme aktivity pohybové, tvořivé, procházky i odpočinek pro nejmenší,
plavili se lodí po Baťově kanále, navštívili dětský koutek městské knihovny
a naše známé paní knihovnice, jeli vláčkem do vizovického zámku, jezdili na
konících s Luckou Ištvánkovou, navštívili
místní ovčí farmu, mlsali šmoulí zmrzlinu
v naší oblíbené kavárně, koupali se
v bazénku, četli si pohádky...
Program byl přizpůsoben požadavkům našich nejmenších a konkrétní situaci. A stejně jsme všechno ani nestihli.

Vedení školy
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Podle situace a zájmu bychom chtěly
příští rok rozšířit prázdninovou nabídku i
pro starší děti a přidat další turnus.
Naším přáním je pořádat v budoucnu
pravidelné akce pro širokou veřejnost,
nabízet zajímavé nevšední aktivity pro
malé i velké, vytvořit prostor pro neformální setkávání a sdílení.
Nejbližší plánovanou akcí Slušovjánku by měly být Dýňové slavnosti,
které se budou konat v sobotu 19.
října 2013 ve 13–18 hodin na sokolské zahradě ve Slušovicích. Čeká vás
ochutnávka nejrůznějších dýňových specialit, punče, vyřezávání dýní a výroba
podzimních dekorací, oheň, africké bubny a tanec, dětský hrací koutek atd.
Kromě pěkného přátelství nás spojuje
také nadšení a chuť dělat pěkné věci pro
druhé. To vše bychom chtěly ve Slušovjánku předávat dál.
Městu Slušovice, otci Emilovi a všem
sponzorům a spřízněným duším děkujeme za podporu!
za Slušovjánek
Marta Hefková, Marcela Miklášová,
Michaela Kužílková, Mája Máčalová

www.slusovjanek.cz

Úspěšné sportovkyně
Žákyně třídy 8.A Základní školy ve Slušovicích, Aneta Drdová a Renáta
Ohnoutková, se svými výsledky a úspěchy ve sportu, jemuž se věnují ve svém
volném čase, příliš nechlubí. Jejich skromnost však jistě není na místě. Vždyť
mezi dětmi stejného věku je málo těch vytrvalých a snaživých, které by šly za
svým cílem s takovým nasazením jako právě ony.
A co nám o sobě řekla krasobruslařka Anetka Drdová?
„Jako školačka na 1. stupni
jsem se přihlásila do školy bruslení a odtud jsem se dostala do
oddílu krasobruslení ve Zlíně.
K mým největším úspěchům
v uplynulé sezóně patří 1. místo
v závodě Stockholm Trophy ve
Švédsku a 4. místo na Mistrovství
České republiky v krasobruslení.
Na toto mistrovství se totiž kvalifikuje jen 30 nejlepších závodníků z celé republiky. Krasobruslení mě baví, je to vlastně
balet na ledě a velmi se mi líbí. Jde

o jedinečný sport, bohužel se o něj v ČR
nezajímá příliš mnoho lidí.“

Atletka Renátka Ohnoutková nám
sdělila:
„Zalíbila se mi atletika a druhým rokem trénuji běh. V uplynulé sezóně jsem
získala druhé místo v Krajském atletickém přeboru starších žáků v Uherském
Hradišti v běhu na 800 metrů. Soutěžila
jsem také na druhých největších
atletických závodech starších žáků České republiky - na Mistrovství
Moravy a Slezska v Ostravě-Vítkovicích. Ve Zlíně trénuji denně
kromě soboty. K mým disciplínám
patří běh na 300, 800, 1000,
1500 m, 1500 m s překážkami
a vodním příkopem. Občas běhám i štafetu 4 x 300 m.“
Přejeme našim žákyním, aby
jejich píle a vytrvalost vedla
k dalším novým úspěchům a aby
se svému oblíbenému sportu
mohly věnovat i v budoucnu.
Anna Janotová

VČELAŘSKÉ OKÉNKO

Kroužek mladých včelařů začíná další včelařský rok
I když kalendářní rok jde do své poslední třetiny, včelařský rok je teprve na
svém počátku. Včelař svá včelstva připravuje na zimu, aby přezimovala co nejlépe
a aby byla schopna, jakmile přijde jaro,
opylovat co nejvíce květin a stromů,
a tudíž donesla co nejvíce medu. Druhým
rokem při základní organizaci Českého
svazu včelařů Slušovice je organizován
kroužek mladých včelařů. Výuka teorie
této prastaré lidské dovednosti probíhá
v prostorách školy Veselá a praktická
část na zahradě u Petruželků, kde jsou
včelstva, jež se učí děti obhospodařovat.
V současné době má kroužek 7 členů.
Mladí včelaři, jejichž věk je od 7 let, se
seznamují s přirozeným chodem přírody

a poznávají provázanost života živočichů
a rostlin v přírodě. Tuto dovednost, která
byla ještě před 50 lety samozřejmostí, se
dnešní člověk moderního světa počítačů
a supermarketů musí znovu učit. Děti se
nejen učí, jak probíhá život včel, ale také
se učí poznávat rostliny a jejich význam
pro včelařství. U dětí je třeba rozvíjet také manuální zručnost, která už dnes ani
zdaleka není samozřejmostí. Je jí třeba
při přípravě úlů na novou sezónu a také
při práci se včelami, kde včelař musí
umět pracovat rychle a přitom přesně,
aby nezpůsobil ve včelstvu nějakou škodu, která může být nevratná. V loňském
i letošním roce se kroužek zúčastnil soutěže mladých včelařů Zlatá včela. Zde

děti soutěžily ve včelařských dovednostech, a přestože se včelařením teprve
začínají, rozhodně nám neudělaly ostudu. Soutěž každoročně vyhlašuje Český
svaz včelařů a účastní se jí více než stovka mladých včelařů z celého Zlínského
kraje. V loňském roce byla soutěž organizována kroužkem mladých včelařů
Francova Lhota a letos se soutěžilo v Luhačovicích. Tato soutěž není jen o soutěžení, ale hlavně o setkání mladých včelařů a předávání si zkušeností a o seznamování se včelami. Včelaři musí navzájem spolupracovat z důvodu řešení problémů včelích nemocí a tato soutěž napomáhá seznamování se včelařů navzájem a vychovává ke spolupráci. Toto se
zúročí později, kdy se z malých včelařů
stanou včelaři velcí a budou se sami zabývat chovem včel. Neboť vznikne-li nějaký zdravotní problém u včelstev některého včelaře, pak jsou ohrožena včelstva
v okolí jak blízkém, tak i vzdáleném.
Kroužek mladých včelařů je tedy takovou
přípravou na včelařskou praxi, neboť
chov včel není jednoduchá záležitost.
Včelař musí znát jakou potravu a kdy
včelám příroda nabízí a musí umět odpozorovat z chování včel, co potřebují, čemuž se děti v kroužku postupně učí.
Doufejme tedy, že následující včelařský rok
bude stejně úspěšný jako ty minulé.
Petr Petruželka
vedoucí kroužku
mladých včelařů
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Slyšeli jste už o lesní školce?
rování přírody (fyzikálních, chemických,
biologických … jevů), výsledků své vlastní práce, uvědomování si důležitosti šetrného přístupu k přírodě. To však neznamená, že děti vychováváme jako
malé tarzany :-), nabídneme jim také
umělecké a kulturní zážitky, řemesla i
výlety.

Občanské sdružení Na Pasece jsme
založili loni v létě, protože nás nadchla
idea lesních mateřských škol (LMŠ)
a poblíž Zlína žádná iniciativa tohoto
charakteru neexistovala. Hlavní činností
o.s. Na Pasece je pracovat s rodinami,
dětmi a mládeží, kteří preferují zájem
o ekologii, přírodu, zdravý životní styl,
alternativní přístup k životu, a sdružovat
se.
V duchu této filosofie nabízí naše
sdružení:
- celodenní pobyt pro děti od 3 do 6
let v Rodinném klubu Na Pasece – lesní
školce
- dopoledne v lese – pro maminky
(tatínky, prarodiče...) s dětmi do 4 let
- příměstské tábory pro předškolní
děti
- akce pro rodiče s dětmi
- přednášky a workshopy zaměřené
na environmentální problematiku, zdravý životní styl a řemesla.
Do konce letošního srpna jsme působili ve Zlíně, ale od září 2013 se přesunujeme na Velíkovou, kde se nám naskytla
příležitost úžasného zázemí a okolí, které nám umožní maximálně podle našich
představ naplňovat a uskutečňovat myšlenky pedagogiky LMŠ.
Jako základna nám poslouží malinký
zděný domeček se dvěma místnostmi,
kuchyňkou, sociálním zařízením a hlavně velkou zahradou, kde se budeme
moci vyřádit. Založíme si záhonky pro
potěchu oka, nosu i mlsného jazýčku,
neopomeneme samozřejmě kompost.
Vybudujeme si hmatový chodníček,
hmyzí hotel, překážky v přírodním stylu,
pískoviště a přístřešek, abychom domeček mohli využívat opravdu jen v krajním
případě :-). A na co se děti i my těšíme
nejvíce? Že si vybudujeme malý zookoutek, kde na nás budou každý den čekat
ovečky, králíci, morčata, ptáčci či jiní
kamarádi. Jako hlavní „učebny“ budeme
využívat krásné velíkovské lesy a louky,
už se těšíme na tu opravdovou divočinu
:-) oproti současným, přece jen městským lesům.
V tomto prostředí budeme moci dětem nabídnout možnost přímého pozo-

Pokud je vám blízký náš pohled na
svět a chtěli byste vašim dětem dopřát
blízkost přírody pište, mailujte, volejte
… rádi vás u nás uvítáme! Více o nás se
dozvíte na www.napasece.net.
A ty z vás, kteří mají dotazy nebo by
se chtěli dozvědět více informací o LMŠ
zveme na Besedu o lesních mateřských
školkách, která se bude konat 15. 10.
2013 od 17.30 v prostorách Městské
knihovny Slušovice. Bude zde také možnost nahlédnout do života školky díky
spoustě fotografií.
Bc. Lucie Ištvánková
místopředsedkyně sdružení

Dětské divadlo
v nové sokolovně

A cože nás to nadchlo? Co od nás
můžete čekat?
Základní myšlenkou LMŠ je výchova a
vzdělávání dětí v přírodě a s přírodou,
většinu (průměrně až 80%) času tráví
děti celoročně venku. Mohou tak využívat přírodu jako moudrou učitelku
k nenásilnému rozvoji po všech stránkách - fyzické, psychické i sociální. Hra
v přírodním prostředí s přírodními materiály umožňuje mnohem lepší rozvoj
fantazie a kreativity. Uzavřené učebny
nahrazuje loukou nebo lesem; místo lavic a stolů nabízí pařezy; umělé hračky
a pomůcky nahrazuje nepřeberným
množstvím přírodnin, které dle fantazie
mohou být hudebním nástrojem, skládankou, psací potřebou, hračkou...
Různorodé přírodní prostředí rozvíjí
skvěle hrubou motoriku, umožní dětem
zkoumat a zvládat své tělesné hranice a
zbytečně neriskovat. Pobyt na čerstvém
vzduchu a volný pohyb podporuje rozvoj imunity a zdraví obecně, otužuje dítě
po stránce fyzické i psychické.
Při vzdělávání je kladen důraz na vlastní prožitek - děti nesbírají informace jen
z knih a obrázků, ale vše si mohou „ošahat“ všemi smysly a vyzkoušet na vlastní
kůži. Pedagogický a výchovný přístup je
založen na oboustranném respektu pedagoga i dítěte – to neznamená nedávat
dětem hranice, naopak hranice a pravidla jsou potřebná, jen je důležité jakým
způsobem je stanovíme.
Děti pobývají v malé a věkově různorodé skupince (max. 12 dětí), kde se lépe učí sociálním dovednostem – samostatnosti, komunikaci, spolupráci, respektu a toleranci.
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Ve čtvrtek 20. 6. 2013 jsem se byla
podívat na divadlo žáků neubuzské školy. Byla jsem zvědavá, jak vypadá představení, které hrají jenom děti v prostorách nové sokolovny. Již jsem na jejich
představení byla několikrát v kulturní
místnosti v Neubuzi. Byla jsem zvědava,
jak se s tím prostorem poperou. Musím
přiznat, že zážitek to byl vskutku úžasný.
Před představením proběhly promoce
žáků pátých tříd, kdy paní učitelky dětem předaly pamětní list o absolvování
pětileté školní docházky. Dojemné bylo
také, jak si žáci připravili krátké poděkování a při něm předali paním učitelkám
dárek a kytku. K děkování se přidali
i zástupci obce opět s dárkem a kytičkou. Bylo to velmi slavnostní a vřelé.
Divadlo bylo velice vtipně zpracované.
Obsazená byla celá školička, kdy větší
děti měly hlavní role a menší děti účinkovaly hlavně v reklamách, které divadlo
vtipně doplňovaly.
Musím celé škole poděkovat za krásné představení a hlavně paním učitelkám, které stihly představení nacvičit. Je
to práce náročná, ale jak je vidět, děti to
zvládly na jedničku. Divadelníci prý nacvičovali poslední dva týdny v odpoledních hodinách, kdy jiné děti už měly
volno. Nevadilo jim to. Bylo vidět, že
jsou pro divadlo zapálení, že je to baví.
Líbilo se to i dětem z MŠ Sluníčko ze
Slušovic a Hrobic v dopoledním představení.
Poděkování patří také MÚ Slušovice,
které jim umožnilo tuto pohádku zahrát
v krásné sokolovně a tím zpříjemnit parné odpoledne. Vyzdvihnout bych ještě
chtěla skutečnost, že vstupné, které bylo dobrovolné, se škola rozhodla poslat
na nedávno zaplavenou školu v Terezíně,
která kvůli vodě byla uzavřena téměř
o tři týdny dříve.
Za pěkný zážitek ještě jednou děkuji .
Květa Henzelýová

Moji milí věrní čtenáři,
vracím se za vámi po krásném dlouhém vydařeném létě (alespoň podle
mého vnímání), bylo to prostě léto, jak
má být - plné sluníčka, tepla, dovolenkové pohody a sezónních radostí. Snad
jen jedna malá vada na kráse tohoto
ročního období by se letos našla - nevím
jak vy, ale já nemám nasušené žádné

Na zem hrušky padají
ptáci křídla zvedají
léto balí fidlátka
podzim klepe na vrátka…
výběru cílového šťastlivce jsme byli třikrát neúspěšní. Protože zahrada je ale
dlouhodobě nevyhovující všem možným
hlediskům, na která si vzpomenete,
a dál už se její proměna nedala odkládat, našly se potřebné finance u našeho
zřizovatele a díky tomu už naši malí řádí
na nové průlezce, houpacím hnízdě
a zvířátkových pružinových houpadlech,
kreslí po velké tabuli, prohazují ptáčkem
a experimentují s čistým pískem ve dvou
zbrusu nových pískovištích. Dominantní
velkou průlezku se nám snad podaří vyměnit v příštím roce, také vytvořit terénní vlny pro zimní bobování a zahradu
osadit dalšími hracími prvky pro všestranný rozvoj našich dětí. Mám za to,
že se nám podařila i přestavba třídy
Krtečků, i když ještě zbývá dotáhnout
detaily, které ji vyšperkují do originality.

houby! Ale třeba se ještě podzim pochlapí a na moji zamilovanou podťateckou
kyselicu na vánoční stůl ještě něco nabídne. S čím se ale pochlapil podzim
s neochvějnou jistotou, to je začátek
nového školního roku v naší sluníčkové
školičce. A jsme zase zpátky u tradic. Už
tradičně vám v tuto dobu podávám informaci o tom, co se přes léto ve školce
změnilo a nebude tomu jinak ani letos.
Pravidelní návštěvníci školky to zjistili na
začátku září na vlastní oči a vám ostatním se chci pochlubit alespoň zprostředkovaně zgruntu novou třídou a hernou
u Krtečků a první částí realizace přestavby zahrady u nové budovy školy. Třikrát
jsme se snažili získat ministerskou dotaci
na její přebudování, ale vzhledem k pro
nás nevýhodně nastaveným kritériím
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Děti mají k dispozici nově vytvořené
hrací kouty, včetně sportovního se skluzavkou, obchůdek, kuchyňku a obýváček s knihovničkou, hudební kout, relaxační kout s polohovacím výukovým
polštářem, tabuli pro kreslení, výtvarný
kout a další drobné vychytávky. Jestli ale
čtete dobře, všimli jste si, že pořád mluvím jen o věcech, a i když podmínky
a prostředky jsou pro vzdělávání našich
dětí neoddiskutovatelně (to je slovo,
že?!) důležité, mám za to, že nejdůležitější jsou lidé, kteří se našim dětem věnují. Před létem jsem se loučila s naší
paní učitelkou Irenkou a po něm jsme
na jejím místě přivítali paní učitelku Janu
(mimochodem toho jména v naší školce
už třetí) a já věřím, že jsem při výběru
nové posily našeho týmu měla šťastnou
ruku, že si k dětem najde svou cestičku
a děti ji budou milovat stejně, jako milují své princezny z pohádek.
Přeji vám všem krásné babí léto, nádherný, houbami vonící podzim a pohádkové lidičky kolem sebe.
Jana Tománková

Společenská
kronika
• JUBILANTI

VÁNOČNÍ JARMARK
V sobotu 30. listopadu 2013 se
v prostorách sokolovny ve Slušovicích
a na přilehlé sokolské zahradě uskuteční TRADIČNÍ JARMARK MIKROREGIONU SLUŠOVICKO.
Od 9 – 15 hodin si můžete přijít prohlédnout či zakoupit řemeslné výrobky,
krásně zdobené perníčky, pochoutky
nebo zabijačkové produkty. Součástí jarmarku bude předvádění některých řemesel a doprovodný program.

Věra Pekařová
Věra Nesvadbová
Antonín Sigmund
Emil Daněk
Marie Hovězáková

ČERVENEC 2013
75 let
70 let
75 let
92 let
SRPEN 2013
75 let
ZÁŘÍ 2013
75 let
70 let
90 let

Otilie Otavová
Václav Plšek
Oldřich Sukup

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

Gabriela Čeledová
Johana Kališová
Natálie Křížková
Adam Egner
Adam Střílka
Václav Landr
Lubomír Minařík
Adéla Pavlová
Šťastným rodičům blahopřejeme
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!
• ÚMRTÍ

Jaroslav Janšta
Jaromír Zgarba
Jan Zlámal
Miloslav Hovězák
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
• SŇATKY

Nabízím Vám:

Ondřej Černý a Radka Gajdošíková
David Musil a Jana Martinů
Radek Hefka a Pavlína Miklová
Ivan Michalec a Aneta Ireinová
Tomáš Chovanec a Markéta Zavřelová

Návštěvu obchodního
zástupce u Vás
Výběr materiálu v naší vzorkovně
Zdarma výpočet spotřeby materiálu

Na společné cestě přejeme
novomanželům hodně štěstí.

Podrobnou cenovou nabídku
Spolehlivou dopravu na stavbu

matrikářka

Montážní návody
a technické poradenství
Realizaci zkušenou ﬁrmou
Možnost vrácení nepoškozeného
materiálu
Dlouhodobé záruky
Zákaznickou kartu výhod Colemánie

Váš obchodní zástupce:
Ing. Jiří Kuňák mobil: 725 675 725
OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630

11 x

v České republice

17
let
na trhu
36 000

položek v nabídce

www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

4000

trvale skladem

8

❦❦❦

VZPOMÍNKA
Je tomu deset let, co nás navždy
opustili naši rodiče, maminka paní
Libuše Macalíková a tatínek pan
Karel Macalík. Letos by se maminka
dožila 85 let a tatínek 90 let.
S bolestí v srdci vzpomínají
děti a snacha s rodinami.

INZERCE

9

INZERCE

CHCETE MÍT NEJRYCHLEJŠÍ INTERNET VE MĚSTĚ?
Internetové připojení se stalo nedílnou součástí našeho životního stylu
sloužící nejen jako zdroj informací, ale
i jako nový rozměr komunikace, vzdělávání a zábavy. Možnosti využití internetu se neustále rozrůstají. Zvyšuje se
sledování videa na zpravodajských
a zábavných serverech. Online kurzy
jsou v mnoha případech běžným způsobem sebevzdělávání a komunikace
s přáteli dnes není již jen email, ale
i videohovor či telefonní hovor přes internet. Uživatelé neustále vyžadují kvalitnější obraz videí a nejsou ochotni
čekat dlouhé minuty před jeho spuště-

ním. Navíc se zvyšují požadavky na
bezpečnost bankovních aplikací a plateb při nákupu v internetových obchodech.
Softwarové firmy stále zlepšují kvalitu a rozsah používaných aplikací,
a proto rostou geometrickou řadou též
požadavky na kvalitu sítě. Kvalitou sítě
rozumíme splnění takových parametrů,
jako je rychlost, spolehlivost, stabilita
a bezpečnost.
Investicemi do nových technologií,
včetně optických sítí, se daří operátorům kabelových televizí naplnit všechny zmíněné parametry, což jim zaruču-

internet
Bleskový Internet 120 Mb/s
Ohromující cena
* do konce roku 2013 při uzavření smlouvy
na 24 měsíců.

79

Kčíc*
měs

KVALITNÍ TECHNICKÁ PODPORA
LOKÁLNÍ PŘÍSTUP
PODPOŘENO OPTICKOU SÍTÍ
STAHOVAT NAJEDNOU BEZ OMEZENÍ MŮŽE CELÁ RODINA
NAPROSTO USPOKOJÍ I TY NEJNÁROČNĚJŠÍ UŽIVATELE
BEZPLATNÁ ZÁKAZNICKÁ LINKA
BEZPEČNÉ A STABILNÍ PŘIPOJENÍ

je umístění na prvních místech v dlouhodobém hodnocení kvality internetového připojení. Přestože bezdrátové
sítě doznaly také mnoho změn, zlepšila se jejich stabilita a v některých případech i rychlost, stále ještě zaostávají v bezpečnosti. Bezdrátové Wifi sítě
lze i nadále odposlouchávat a rozšifrovat přenášený obsah, například v komunikaci s bankou.

Obchodní ředitel společnosti Nej TV
Marius Marcolla komentoval současný
stav internetového připojení následovně: „Naši zákazníci oceňují nejenom
kvalitu, ale i lokální technickou a obchodní podporu, kterou nabízíme
v každém městě s větším počtem zásuvek. Kombinací lokální podpory
a vzdáleného monitoringu sítě se nám
daří zajišťovat vysokou kvalitu našich
služeb s rychlým odstraněním případných poruch. Současně se snažíme
pro naše zákazníky zkvalitňovat internetové služby ve všech možných směrech. Naše síť NejTV v současné době
vyžívá již více než 2500 km optických
tras, všechny páteřní spoje jsou provozovány na rychlostech 1 Gbps nebo 10
Gbps. Navíc došlo k obměně všech
centrálních internetových uzlů na systém DS3. V letošním roce se také podařilo dohodnout a zrealizovat přímé
umístění serverů společnosti GOOGLE
na naší síti, čímž se pro naše zákazníky podstatně zrychlí služby poskytované touto společností, jako je vyhledávání, Youtube, Street view, Earth, map,
google+, Picasa a dalších.“

CENÍK INZERCE
A4

2000 Kč

A5

1000 Kč

A6 a menší
Obje d návejte n a 800 944 800 n ebo n a vaší pobočce
w w w.nej.tv

500 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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