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Z P R A V O D A J  O B Č A N Ů  M Ě S T A  S L U Š O V I C E

návštěvníci zakoupili keramickou pícku 

na jablka nebo vyřezávané svíčky. 

Kdo myslel na naše opeřené spolu-

bydlící, byly zde k dostání originální 

budky pro ptáky nebo krmítka z proutí.

K ochutnání byly dobroty nejrůzněj-

ších chutí – od sladkých trdelníků, ovoce 

v medu či koláčků po bramborové spi-

rálky, praženou kávu nebo medovinu.

Dětem (a některým dospělým též) 

udělaly radost hry, kdy děti např. lovily 

ryby (dřevěné) nebo vysvobozovaly prin-

ceznu ze zámku, fotografovaly se jako 

piráti, ty větší vyzkoušely chůzi na chů-

dách. Na obličej zde maloval profesio-

nální facepainter.

Počasí se i přes náhlé poryvy větru 

vydařilo a návštěvnost byla velká.

Budeme se na vás těšit na některých 

z dalších akcí Města Slušovice. Na pod-

zim se bude slavnostně otevírat nový 

kulturní dům a městská knihovna (ter-

mín závisí na dokončovacích pracích).

V sobotu 15. září jste mohli na-

vštívit řemeslný trh, pořádaný 

Městem Slušovice. 

Své zboží vystavovalo více než třicet 

řemeslníků a prodejců. Někteří předvá-

děli své řemeslo, jiní nabízeli dílnu pro 

děti, např. výrobu kožených broží – rů-

žiček, mramorování květináčů, malo-

vání na textil. Vidět jste mohli kováře 

při práci. A pokud jste měli zájem, 

mohli jste sobě nebo někomu blízké-

mu pro štěstí nechat vyrazit jméno na 

podkovu.

Pohled do obřího kaleidoskopu po-

těšil (nejen) dětskou duši. Hospo-

dyňkám se určitě hodily keramické 

formy na bábovku. V očekávání blížící-

ho se podzimního chladu si někteří 

Řemeslný trh 

ve Slušovicích

1. prosince již nové prostory kultur-

ního domu uvítají tradiční Vánoční jar-

mark Mikroregionu Slušovicko. A jeli-

kož kapacita sálu a přilehlých venkov-

ních prostor je mnohem větší než pro-

story městského kulturního střediska, 

kde se až doposud vánoční jarmark 

odehrával, můžete očekávat mnohem 

více řemeslníků a prodejců.

19. prosince se můžete svátečně 

naladit na Adventním koncertu z děl 

českých mistrů v podání tria MUSICA 

DOLCE VITA z Prahy. Jedná se o tři 

Řemeslný trh 

ve Slušovicích
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Ze zasedání rady města
• Rada města na základě výzvy odbo-

ru školství Zlínského kraje schválila po-

dání návrhu na ocenění dobrovolného 

pracovníka v oblasti volnočasových akti-

vit dětí a mládeže pana Luciena Rudla za 

jeho dlouhodobou práci pro mládež ve 

fotbalovém klubu Slušovice.

• Rada města projednala způsob ná-

kupu zásahového vozidla pro SDH 

Slušovice, na které město dostalo dotaci 

od Zlínského kraje ve výši 300 000 Kč. 

Předmětem projednání bylo, zda zakou-

pit ojeté vozidlo, nebo nakoupit nové 

vozidlo. Vzhledem k faktu, že se na trhu 

objevují mikrobusy k prodeji většinou 

s velkým počtem najetých kilometrů, je 

vhodnější uvažovat o nákupu nového 

vozidla, protože podle předběžných na-

bídek lze zakoupit toto nové vozidlo za 

přijatelnou cenu. Rada se na tomto po-

stupu shodla.

• Rada města schválila kulturní komisi 

v obsazení – Jana Kapustová, Zuzana 

Kneslová, Irena Sousedíková, Jarmila Fi-

šerová, Jana Plšková a Martina Seme-

lová.

• Místostarosta seznámil radu s vý-

sledkem jednání s Policií ČR Vizovice 

o rizikových jevech ve Slušovicích, hlav-

ně v oblasti některých mládežnických 

skupin. Rada města na základě výsledku 

jednání bude zvažovat pořízení městské-

ho kamerového systému, který by mohl 

monitorovat riziková místa. Rada města 

pověřila místostarostu zajištěním základ-

ních informací o případné investici do 

kamerového systému pro město Slušo-

vice.

• Starosta informoval o oficiálním 

potvrzení schválení dotace na zlepšení 

systému povodňové služby a preventivní 

protipovodňové ochrany města Slušovice 

a obcí Kašava, Trnava a Všemina.

• Rada města schválila ASPV Slušovice 

finanční příspěvek ve výši 2 500 Kč, kte-

rý bude proplacen formou příspěvku na 

dopravu pro děti na taneční tábor v Po-

hořelicích.

• Rada města schválila zaslání žádosti 

na odkup části pozemku p. č. 696/1 od 

Povodí Moravy do majetku města Slu-

šovice.

• Rada města rozhodla o zaslání žá-

dosti na Katastrální úřad Zlínského kraje 

pro vypracování podkladů k žádosti 

o přechod z majetku České republiky do 

majetku obce Slušovice pro parcely, kte-

ré splňují podmínky zákona č. 173/ 

2012.

• Rada města schválila odměnu za 

obdržení Jánského zlaté plakety za 40 

bezpříspěvkových odběrů krve panu 

Milanu Brázdovi.

• Rada města schválila fin. příspěvek 

2000 Kč na podporu provozu Linky bez-

pečí pro děti.

• Rada města schválila zadání staveb-

ních prací na opravě venkovního scho-

diště před vstupem do sportovní haly 

a nátěr části konstrukce na střeše spor-

tovní haly u Základní školy Slušovice.

(více na www.slusovice.eu)

dokončení ze str. 1

mladé umělkyně Danielu Demuthovou 

(mezzosoprán), Žofii Vokálkovou (flétna) 

a Zbyňku Šolcovou (harfa). Zazní zde 

vánoční písně z nejstarších českých sbí-

rek, díla Adama Václava Michny, Jakuba 

Jana Ryby, Jana Ladislava Dusíka, směs 

českých koled aj.

Vstupenky na tento koncert budou 

k zakoupení v předprodeji v městské 

knihovně nejpozději začátkem prosince, 

rezervovat místa si můžete již nyní.

Jana Kapustová

Foto: Stanislav Vala, Jana Kapustová

Volby do zastupitelstev krajů
Volby se konají v pátek 12. října od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 

13. října 2012 od 8,00 do 14,00 hodin.

Ve Slušovicích jsou jako tradičně zřízeny dva volební okrsky – v mateřské škole 

na Rovnici – pro voliče bydlící v č.p. 83, ul. Dlouhá (vč. č. 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 (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.č.209), Paseky č. 242, M. J. Sousedíka, tj. pro všechny vo-

liče bydlící východně od řeky Dřevnice.

Právo volit ve Slušovicích má občan České republiky, který alespoň druhý den 

voleb dosáhl věku nejméně 18 let a v den voleb je přihlášen k trvalému pobytu 

v naší obci. 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou 

totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. 

Neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno.

Při volbách do zastupitelstva kraje je možné volit také na voličský průkaz. Průkaz 

opravňuje k zápisu voliče do seznamu voličů v kterémkoliv volebním okrsku, který 

bude zřízen v rámci Zlínského kraje pro volby do krajského zastupitelstva. O volič-

ský průkaz si může občan Slušovic požádat na matrice. Písemná žádost o voličský 

průkaz musí být doručena do 5. 10. 2012, při osobní žádosti je posledním termí-

nem podání žádosti 10. 10. 2012 do 16 hodin.

Akce realizované městem 

v období letních měsíců

- vybudování propojovací komunikace 

na Ciróně,

- vybudování dvou chodníků na míst-

ním hřbitově,

- rekonstrukce elektroinstalace a sociál-

ního zařízení v bytovém domě č. 313,

- oprava osvětlení a elektroinstalace 

v základní škole,

- oprava podlahy a výroba nového 

nábytku v mateřské škole.

P R O N Á J E M

PARKOVACÍHO MÍSTA

Město Slušovice nabízí pronájem 

parkovacího místa na placeném par-

kovišti na sídlišti Padělky ve Slu-

šovicích. 

Cena za pronájem činí 2 000 Kč/rok. 

Zájemci se mohou přihlásit v sekreta-

riátu starosty nebo na telefonním čísle 

577 983 344. 

Nové prodejní místo 

pro stánkový prodej

Na žádost Sboru dobrovolných ha-

sičů Slušovice (z důvodu nutnosti vol-

ného prostranství pro výjezd požární-

ho vozidla), byl stánkový prodej 

přesunut od hasičské zbrojnice na 

spojovací cestu za kostelem.
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Odebírání stavební suti 

ve sběrovém dvoře

Rada města schválila s platností od 

1. září 2012 odebírání pouze menší-

ho množství stavební suti umístě-

né v obalu do hmotnosti maximál-

ně 50 kg. Toto množství je možné 

odevzdat pouze jednou za čtvrtletí na 

jedno číslo popisné nebo byt. 

Odevzdávání bude evidováno a k jeho 

odevzdání bude povinen odevzdávají-

cí předložit k identifikaci občanský 

průkaz.

Ve sběrovém dvoře není možné 

odevzdávat hlínu. 

Důvodem tohoto rozhodnutí rady je 

vysoká finanční náročnost na likvidaci 

stavební sutě. V současné době je již 

zavedenou praxí, že součástí jakých-

koliv stavebních prací prováděných 

stavebními firmami je i likvidace sta-

vebního odpadu. Ten, kdo provádí 

stavební práce svépomocí, má mož-

nost odevzdat suť přímo na skládce 

na Březové. Pro občany Slušovic nadá-

le zůstává v platnosti možnost odvozu 

stavební sutě kontejnerovým vozidlem 

v majetku města.

Informace o dokončovacích pracích 

na rekonstruované sokolovně
V době, kdy se vám dostává do rukou 

toto nové vydání Slušovických novin, 

budou již dokončeny stavební práce na 

rekonstrukci bývalé sokolovny ve 

Slušovicích. Stavební firma Elso systém, 

s.r.o., Fryšták splní smluvní termín do-

končení stavby do konce září. Stavební 

práce budou ukončeny pokládkou pod-

lah, instalací dveří v interiéru a montáží 

kuchyňských linek. Do konce září bude 

dále dokončena instalace divadelní tech-

niky - ozvuční sálu, divadelní osvětlení, 

projekční technika a opona. V návaz-

nosti na dokončení těchto prací bude 

v měsíci říjnu sokolovna vybavena no-

vým nábytkem na míru, který dodá fir-

ma Potrusil, s.r.o., Šlapanice, která po-

dala nejvýhodnější finanční nabídku. 

TÝDEN KNIHOVEN
Jako každoročně, i letos se městská knihovna přidává k celostátní akci 

s názvem Týden knihoven. Koná se v týdnu od 1.do 5. října. Letošní motto 

zní: „Čti, žij zdravě“.

V současnosti probíhá veřejná zakáz-

ka na dodávku sedacího nábytku. Od 

výsledku této soutěže, ze které vzejde 

termín dodání, se bude odvíjet datum 

slavnostního otevření celého objektu. 

Předpokládáme, že termín tohoto ote-

vření by mohl být na přelomu měsíců 

listopadu a prosince. Nabídneme vám 

možnost, abyste si celý objekt prohlédli. 

Před slavnostním otevřením nás čeká 

ještě náročné období při řešení návaz-

ností jednotlivých dodavatelů vybavení, 

vč. kuchyňského vybavení. Všechny prá-

ce budou dokončeny přestěhováním 

městské knihovny do nových prostor, 

které jsou součástí rekonstruovaného 

objektu sokolovny.

Ing. Petr Hradecký, starosta

Součástí Týdne knihoven v naší knihov-

ně bude velký výprodej vyřazených knih. 

V letošním roce proběhla revize knihov-

ního fondu, při níž byla vyřazena spous-

ta knih. Výprodej bude trvat od 1. do 9. 

října. Najdete zde beletrii, naučnou lite-

raturu a letos i množství knih dětských. 

Všechny knihy budou dány do prodeje 

najednou, žádné další později doplňová-

ny nebudou. Z čehož vyplývá, že největ-

ší výběr a nejlepší úlovky můžete mít 

hned na začátku výprodeje, tj. v pondělí 

1. října ve 12 hodin.

V rámci Týdne knihoven se můžete 

opět přihlásit do knihovny bez poplatku. 

Nabídka platí pro ty z vás, kteří ještě 

nejste v knihovně registrováni nebo jste 

zde již déle než dva roky nebyli. Pokud 

se zaregistrujete, můžete si celý rok půj-

čovat knihy zdarma.

Platí také amnestie na upomínky, tzn. 

pokud vám již přišla upomínka a přijdete 

knihy vrátit v tomto týdnu, poplatek za 

upomínku vám bude prominut. Platí 

i u hodně starých výpůjček, kdy vám byl 

poslán už pokus o smír. Pokud knihy 

v těchto dnech vrátíte, upomínku platit 

nebudete.

Celý týden v půjčovních hodinách bu-

dou probíhat dny otevřených dveří. 

Přijďte se jen tak rozhlédnout po knihov-

ně, zjistit, co zde máme za knihy či časo-

pisy, jaké služby knihovna poskytuje. 

A když se vám zde bude líbit, můžete se 

rovnou zdarma přihlásit.

 Jana Kapustová

 Městská knihovna ve Slušovicích

Nové webové stránky knihovny:
www.slusovice.knihovna.cz. 

Najdete zde on-line katalog i různé 

užitečné odkazy a upoutávky na akce 

knihovny a města Slušovice.

• NOVÁ SLUŽBA KNIHOVNY

Kdo z vás má v knihovně uveden svůj email, bude od nynějška dostávat do emai-

lové schránky upozornění na akce, uzavření knihovny apod. 

Pokud chcete tuto službu aktivovat a nemáte prozatím v knihovně uveden svůj 

email, není nic jednoduššího než poslat zprávu do městské knihovny na email 

knihovna.slusovice@cmail.cz nebo se o službu přihlásit osobně v knihovně. 

• OZNAMKY NA AKCE MĚSTA SLUŠOVICE

Pokud chcete do své emailové schránky dostávat v předstihu upozornění na 

akce pořádané městem Slušovice (kulturní komisí), nahlaste svůj email v městské 

knihovně (elektronickou poštou, osobně, telefonicky).

K tomu, abyste o oznamky požádali, nemusíte být čtenářem knihovny.

Budete tak informováni o zajímavých akcích (řemeslných trzích, divadlech, hu-

debních večerech a dalších), které bude město Slušovice pořádat (nejen) v novém 

kulturním domě.
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OKÉNKO SLUŠOVICKÝCH VČELAŘŮ

Několik slov o medu
Přijde podzim, chladno dešť, plískanice a s nimi nachlazení, kašel, chřipky. 

A tak si mnoho lidí vzpomene na osvědčený lék – včelí med. 

Řekněme si tedy něco o medu. Předně, 

a to možná bude pro mnoho lidí novinka, 

med je výrobkem včel. Včely v přírodě 

nesbírají med, ale jenom surovinu pro 

jeho výrobu. Z nich pak za pomoci vlast-

ních trávicích enzymů v úle vyrábějí med. 

A právě podle sesbíraných surovin roze-

znáváme tři základní druhy medu. Pokud 

suroviny pocházejí z květů, pak mluvíme 

o medu květovém. Pokud suroviny po-

cházejí z výměšků mšic a jiného drobné-

ho hmyzu, který cizopasí na dřevinách 

a bylinách, kde se živí tekutinami, které 

ve stromu proudí, pak mluvíme o medu 

medovicovém, někdy také laicky nazýva-

ném lesním medu. Protože v létě se vý-

skyt obou druhů často překrývá, nejčas-

těji se vyskytuje tzv. med smíšený obsa-

hující oba výše uvedené druhy surovin. 

Zákazníky často vznášený dotaz, který 

z nich je lepší, je zavádějící. Oba druhy 

(květový i medovicový) se liší jak slože-

ním, tak i chutí. Chuť je vlastní každému 

zákazníkovi a těžko ji hodnotit, o složení 

je možno říci asi následující. Květový ob-

sahuje převážně jednoduché cukry, jež 

jsou součástí šťávy květů, která včely při-

láká. Že včela při takové návštěvě zajistí 

přenesení pylu z jednoho květu na druhý 

a tím jeho opylení, je právě ten největší 

přínos včel pro přírodu. Medovicový med, 

jehož základ je v rostlinné či stromové 

tekutině proudící z kořenů do listů a na-

opak, obsahuje mimo již zmíněné jedno-

duché cukry větší množství nerostných 

látek lidskému tělu též velice prospěš-

ných. Obě suroviny přešly ale přes trávicí 

ústrojí včely, kde do procesu vstoupily 

vlastní enzymy, konzervační látky, zahus-

tily původně donesenou sladkou surovi-

nu až do podoby medu, který obsahuje 

max. pouze 18% vody. Z výše uvedeného 

vyplývá, že všechny druhy medu mají 

obdivuhodný a blahodárný vliv na životní 

funkce člověka. Snad by bylo vhodné 

zmínit se o krystalizaci medu. To je přiro-

zená vlastnost všech cukerných roztoků, 

tedy i medů. Proto se někdy též mylně 

nazývá „zcukerněním“. Rychlost krystali-

zace medu je závislá na poměrném obsa-

hu základních složek, tedy glukózy 

a fruktózy. Květové krystalizují rychleji 

než medovicové. Ale v žádném případě 

zkrystalizování nemá nic společného, 

s přidáváním obyčejného cukru (sacharó-

zy) do medu. Zkrystalizovaný med se 

opět může ztekutit mírným zahřátím na 

max 45 stupňů Celsia. V domácích pod-

mínkách je to zahřátí sklenice medu 

v teplé vodě. Dodržení teploty je důležité 

pro zachování cenných složek jako enzy-

my, vitamíny, vonné látky a jiné.

Senioři ze Slušovic na výletě v Luhačovicích – na minerálku, oplatky i na Evu a Vaška...

V pátek 20. července odpoledne 

vyrazil autobus s místními seniory ze 

slušovického náměstí – směr Luhačo-

vice. 

V největších lázních na Moravě vystou-

pili přímo u pramene Svatého Josefa, 

„nejmladšího“ z luhačovických, který léčí 

lázeňské hosty teprve od roku 2000.

Po osvěžení blahodárnou minerálkou 

byla na programu návštěva kostela Svaté 

rodiny. Taktéž tato stavba patří v Luha-

čovicích k těm mladším. Mons. Janem 

Graubnerem byla vysvěcena v roce 1997. 

Moderní kostel s 22 m vysokou věží si 

účastníci výletu prohlédli i s výkladem 

průvodkyně nazvaným „Otevřené brány 

kostela“.

Následovala exkurze Muzea luhačovic-

kého Zálesí. V nádherné expozici jistě 

mnozí dědečkové a babičky zavzpomína-

li na to, jak žili jejich rodiče či prarodiče. 

Po volném programu, kdy se někteří je 

tak prošli po kolonádě, jiní navštívili cuk-

rárnu, či zakoupili věhlasné Lázeňské 

oplatky, již nic nebránilo, aby všichni spo-

lečně zamířili do luhačovické Elektry. Ve 

velkém sále čekalo vystoupení Evy 

a Vaška. Koncert této populární pěvecké 

a zároveň manželské dvojice seniory do-

slova nadchl. Ve finále večera tancovali 

a zpívali všichni. Eva a Vašek věnovali 

slušovickým náležitou pozornost a něko-

lik písniček jim osobně věnovali.

Cestou domů se pak v deštivém počasí 

přenesla skvělá atmosféra i do autobusu, 

kde se až do Slušovic vtipkovalo a zpíva-

lo. Na závěr všichni poděkovali organizá-

torům za vzornou přípravu akce a vyjád-

řili přesvědčení, že se potkají zase příště 

na některé z dalších akcí Nadačního fon-

du pro rozvoj a podporu Slušovic.

Petr Jaroň, Horní Podřevnicko

A právě pro snahu rychle krystalovat, 

tak typickou pro květové medy, se v po-

slední době tyto medy mechanicky zpra-

covávají na tzv. „pastovaný med“. To je 

med, který včelař mechanickým míchá-

ním přinutil zkrystalovat do podoby drob-

ných krystalků, což mu dává charakter 

pasty. Ta se pak snadno nabírá, roztírá 

bez nebezpečí stékání z chleba či rohlíku 

a již nehrozí zatvrdnutím do těžko mani-

pulovatelné hmoty. Takového medu není 

se třeba obávat, není k němu nic přidáva-

ného ani z něho odebíraného. Tedy shr-

nuto: všechny včelí medy jsou vysoce 

hodnotné potraviny, pokud nejsou prů-

myslově upravovány. Proto je vhodné 

nakupovat je přímo od včelaře, kde je 

tato základní podmínka dodržena.

Košárek Josef, ZO ČSV Slušovice
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Dobročinný obchůdek a poradna DOTEK

V pondělí 9. ledna 2012 se pro veřejnost poprvé otevřely 

dveře dobročinného obchůdku na tržnici ve Vizovicích, 

který svou činností podporuje organizaci poskytující 

sociální služby seniorům Dotek, o.p.s. Za půl roku 

své existence jsme díky vám získali prodejem 

v obchůdku i na různých akcích 67 269 Kč. Prode-

jem na internetu jsme utržili 1 240 Kč. Celkem 

jsme tedy dosáhli zisku 68 509 Kč. Ze získaných 

peněz byly zakoupeny elektrické polohovací postele 

pro naše uživatele. 

Tuto krásnou částku bychom nemohli získat bez pod-

pory našich sponzorů. 

V současné době hledáme ve spolupráci s Dobrovolnickým 

centrem Adra Zlín dobrovolníky také ke klientům. „Činnost 

dobrovolníků s klienty představuje především společné trávení 

času. Dobrovolníci si s uživateli mohou například číst, zpívat, 

procházet se nebo si povídat,“ uvedla Veronika Olejníková, 

koordinátorka dobročinného obchůdku a dobrovolníků. 

Pokud vás nabídka dobrovolnictví zaujala a chtěli byste část 

svého času věnovat dobré věci, kontaktujte nás na e-mail 

dobrovolnictví.dotek@seznam.cz

Další novinkou v Doteku je zřízení veřejné sbírky, která pro-

bíhá od května 2012 do května 2013. Sbírka byla založena za 

účelem získání finančních prostředků pro modernizaci prostor 

a nákup zařízení pro uživatele v Dotek, o.p.s. Přispět do veřej-

né sbírky můžete zasláním jakékoli částky na sbírkový účet 

u Fio banky č. ú. 296689369/0800. Další možností jak poslat 

finanční příspěvek je přes darovatelský portál www.daruj-

spravne.cz. Příspěvky můžete vhodit také do sbírkových 

pokladniček umístěných v dobročinném obchůdku 

a ve Valašském šenku ve Vizovicích. 

Doufáme, že nám nadále zachováte svou přízeň. 

Děkujeme vám za podporu a srdečně vás zveme 

k návštěvě Dobročinného obchůdku.

Po dvou letech jsme ukončili projekt vzdělávání 

zaměstnanců Dotek, o.p.s., který byl financován 

z prostředků ESF prostřednictvím Operačního progra-

mu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Úspěšným absolvováním vzdělávacích kurzů pracovníky Dotek, 

o.p.s., jsme zase o kousek posunuli kvalitu námi poskytova-

ných sociálních služeb. Pyšníme se přídomkem „Certifikované 

pracoviště bazální stimulace“, což značí, že zohledňujeme in-

dividuální potřeby jednotlivce a snažíme se s každým našim 

klientem navázat komunikaci na úrovni jeho stupně postižení. 

Těší nás kladné ohlasy našich klientů a jejich rodin.

Připomínáme, že naše působnost je hlavně pro náš mikrore-

gion. Jsme připraveni poskytnout odlehčovací a pečovatel-

skou službu potřebným seniorům a jejich rodinám. Dokážeme 

pomoci i rodinám, které doma pečují o svého těžce nemocné-

ho či umírajícího blízkého. Nebuďte se svou nemocí sami. 

Poskytneme rodině podporu, umožníme, aby člověk v posled-

ních dnech a týdnech života mohl žít důstojně, měl čas na své 

nejbližší a čas na rozloučení. 

www.pecovatelstvi-dotek.cz

Investiční akce a novinky v ZŠ Slušovice
V průběhu minulého školního roku 

byla zahájena výměna elektroinsta-

lace a osvětlení v nové budově školy. 

Následně byly zrekonstruované pro-

story vymalovány. Novými světly by-

ly vybaveny a rekonstrukcí prošly 

učebny a chodby na 2. stupni zá-

kladní školy. Opravy se dotkly cel-

kem 13 učeben a 2 chodeb (v prv-

ním a druhém patře nové budovy). 

Rekonstrukce elektroinstalace a výmě-

na osvětlení tříd probíhala v průběhu 

školního roku, rekonstrukce chodeb po-

tom v prázdninových měsících. Na opra-

vách a výměně osvětlení byla zatím in-

vestována částka cca 500 000 Kč, které 

základní škola dostala z rozpočtu města 

Slušovice.

Během prázdninových měsíců pokra-

čovaly i práce spojené s projektem EU 

peníze školám – Zkvalitnění ICT ve slušo-

vické škole. Tento projekt, plně hrazený 

z evropských peněz, byl na naší škole 

zahájen v červenci 2011. Během loň-

ských prázdnin došlo k posílení interak-

tivity (interaktivní tabule, notebooky pro 

práci ve výuce, software aj.). Během le-

tošních prázdnin došlo k vybudování in-

ternetové sítě v další učebně informati-

ky, dvě učebny byly vybaveny novými 

počítači, softwarem a dalšími pomůcka-

mi pro zkvalitnění výuky. Investice do 

počítačové techniky a dalších věcí na 

vylepšení pracovních podmínek našich 

žáků činily během prázdninových měsí-

ců více jak 450 000 Kč z tohoto projek-

tu. Součástí projektu je i tvorba nových 

výukových materiálů. Materiály vytvoře-

né našimi pedagogy jsou na vynikající 

úrovni (hodnocení pracovnice minister-

stva školství). Poděkování patří všem, 

kteří se na realizaci projektu Zkvalitnění 

ICT ve slušovické škole podílejí. Projekt 

bude probíhat do prosince 2013.

Mgr. Rostislav Šarman
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Zeměpisná olympiáda

Loňský školní rok byl pro nás úspěš-

ný. V okresním kole, konaném ve 

Zlíně, bylo umístění následující: 2. 

místo připadlo Jaroslavu Pečivovi, 

4. místo Ondřeji Trnovcovi a 16. 

místo Renatě Ohnoutkové. Celkem 

se okresního kola účastnilo 25 škol 

Zlínského kraje. 

Všem děkujeme za vzornou repre-

zentaci. Zvláštní poděkování patří 

Jarkovi Pečivovi za příkladnou re-

prezentaci po celou dobu školní do-

cházky.

Věra Janská

Ke konci loňského školního roku se 

jako obvykle naše škola zapojila do sou-

těže Eurorebus. Korespondenčních kol 

se zúčastnili zástupci všech školních tříd 

na 2. stupni a všichni postoupili do kraj-

ského kola, konaného v Otrokovicích. 

Velmi úspěšná byla družstva tříd 9. A (J. 

Pečiva, J. Žůrek, J. Křižka), 8. B (složení 

družstva: L. Červenková, A. Pavelka, M. 

Hubáčková), 7.A (O. Trnovec, M. 

Šmakala, B. Daňková), 7. B (H. Pekařová, 

A. Hlavenka, J. Sousedík) – všechna tato 

družstva postoupila do celostátního kola 

v Praze. Poprvé jsme se účastnili i soutě-

že jednotlivců, a to s velkým úspěchem 

v umístění v krajském kole: 1. místo 

Adam Hlavenka ze 7. B a 4. místo 

Marek Matůšů ze 6. C. Oba následně 

postoupili do celostátního kola. 

Celostátní kolo proběhlo v pátek 8. 

června 2012 v Praze. Do Prahy jsme se 

dopravili vlakem, poté jsme autobusem 

dojeli až k Top Hotelu Praha, kde se 

mělo uskutečnit celostátní finále. Po re-

gistraci jsme dostali krátký rozchod, 

abychom si prošli různé soutěže, hry 

atd. Za chvíli jsme si všichni šli sednout 

do kongresového sálu. Moderátoři nám 

dávali instrukce k vyplňování testů. 

A pak jednotlivé kategorie začaly psát 

testy. Umístění dopadlo takto: V soutě-

ži jednotlivců se Adam Hlavenka 

umístil na 31. místě a Marek Matůšů 

Eurorebus 2012

V poslední době se v oblasti školství 

a vzdělávání často hovoří o interaktivitě, 

interaktivní výuce, interaktivních učebni-

cích a interaktivních tabulích. Ani naše 

škola nechce v tomto trendu zůstat po-

zadu a vybavenost tříd moderní techni-

kou se stále zlepšuje. Ke dvěma již zaří-

zeným učebnám se v loňském školním 

roce podařilo přidat další a tak je v naší 

škole již 8 učeben vybavených interak-

tivními tabulemi.

Co tedy takové zařízení „umí“? Proč již 

žákům a učitelům nestačí ty klasické – 

černé nebo tmavě zelené? Vždyť nám 

tolik let věrně sloužily. 

Interaktivní výuka je moderní a pro-

gresivní způsob vyučování. Jejím cílem je 

nabídnout dnešním žáků zábavnější 

a méně stereotypní výuku a zvýšit jejich 

motivaci k dalšímu učení. Žáci již nemusí 

být jen pasivními posluchači, ale sami se 

aktivně zapojují do výukového procesu. 

Důležitým znakem je názornost vyu-

čování. Je ověřeno, že člověk si lépe za-

pamatuje určitou informaci, pokud ji 

vnímá více smysly. Zdaleka nejvyšších 

účinků výuky je dosahováno tehdy, je-li 

žák k získávání informací vhodně veden 

a vše si zjišťuje a zkouší sám. Moderní 

interaktivní tabule právě tohle umožňují. 

na 61. místě. V mladší kategorii 

školních tříd, kde soutěžily 6. a 7. 

ročníky, třída 7. B získala 20. místo 

a 7. A obsadila 35. místo. Ve starší 

kategorii školních tříd pro 8. a 9. 

ročníky se 9. A umístila na 21. místě 

a 8. B na 52. místě.

Zveřejňují se výsledky jen první stovky 

škol, bylo jich však daleko více a naše 

škola se průměrově umístila na skvělém 

35. místě. 

Po ukončení testů jsme se procházeli 

po našem hlavním městě. Vydali jsme se 

na Václavské náměstí, kde jsme měli 

rozchod. Šli jsme se podívat i na Staro-

městské náměstí a na Karlův most. 

Potom jsme se dopravili domů.

Lenka Červenková, 

Monika Hubáčková

Dají se používat prakticky v kterémkoli 

oboru a předmětu. Žáci na nich mohou 

různě pohybovat slovy či objekty, psát, 

malovat, rýsovat, konstruovat, dokreslo-

vat obrázky, kombinovat, hrát výukové 

hry, doplňovat křížovky, řešit kvízy. Vše 

může být doplněno zvukem, videem, 

animacemi a podobně.

Jistě nechceme, aby děti v dnešní pře-

technizované době přestaly psát, číst 

knihy a kreslit či malovat. Tato moderní 

technika by měla pomoci žákům najít 

větší motivaci k celoživotnímu učení 

a poznávání a ukázat jim, že „učení ne-

musí být vždy mučení“.

Mgr. Marek Dlabaja

Interaktivita ve škole
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Společenská 
 kronika
• Jubilanti

 ČERVENEC 2012

Emil Daněk  91 let

 SRPEN 2012

Marie Rapantová  80 let

JUDr. Miroslav Freund  80 let

Jaroslav Pochylý  70 let

Stanislava Žáčková  80 let

 ZÁŘÍ 2012

Božena Plšková  70 let

Alois Krumpolc  70 let

Marie Pohunková  70 let

Jubilantům přejeme do dalších let 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

• Narození

Kristýna Juříková

Jakub Kadubec

Vojtěch Kadubec

Tobiáš Běhunčík

Matyáš Dobeš

Jan Fenyk

Jiří Smýkal

Nela Matušincová

Rodičům blahopřejeme a zároveň všem 

přejeme hodně zdraví a štěstí!

• Úmrtí

Josef Válek

Bohuslav Adamus

Emil Filipec

František Železník

 Upřímnou soustrast pozůstalým. 
 

• Sňatek uzavřeli

Jaromír Dronek a Renata Bursová

Petr Henzelý a Dagmar Sedláčková

Jan Kapusta a Leona Štaflová

Lukáš Kučera a Alice Čechmánková

Rostislav Šarman a Lenka Bartlová

Roman Hodulík a Oldřiška Gerychová

Novomanželům přejeme hodně štěstí! 

Matrikářka

Nebem letí draci, vrány do nich klovou.

Podzim se k nám vrací s vůní bramborovou…

UPOZORNĚNÍ
V případě zájmu o poslední rozloučení 

se zesnulým v kostele ve Slušovicích je 

třeba zajistit smutečního řečníka. Po 

osobní popř. tel. domluvě příbuzných na 

MÚ Slušovice s matrikářkou p. Holíkovou 

(tel. 577 981 376, 577 983 344) bude 

tato služba zajištěna. Je možnost také 

domluvit se přímo s p. Jitkou Bednaříkovu 

(tel. 733 422 293).

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji zástupcům města Slušovice 

místostarostovi Jindřichu Elšíkovi a mat-

rikářce Jarmile Holíkové za osobní bla-

hopřání k mým narozeninám.

Marie Rapantová

Moji milí věrní čtenáři, 

ráda se za vámi vracím po neobvykle 

dlouhé odmlce, i když nevím, jestli je ta 

radost oboustranná, a po mém obvyk-

lém povídání se vám stýskalo, nebo jste 

si s radostí v srdci oddechli, že se mými 

„hlubokomyslnými“ úvahami nemusíte 

zabývat. Pro jistotu vás tentokrát nekon-

trolovaného toku svých myšlenek ušet-

řím a vrátím se k jednomu dluhu, který 

v sobě mám. Tradičně se v závěru škol-

ního roku loučím s našimi předškoláčky, 

kteří začínají svůj velký opravdový život 

vstupem do první třídy základní školy, 

a já jsem se s nimi z nějakého důležité-

ho-nedůležitého důvodu před prázdni-

nami nemohla rozloučit. Chci tedy ten 

svůj dloužek smazat a popřát našim se-

bevědomým a snad po všech stránkách 

na zvládání povinností a nároků školy 

připraveným človíčkům, aby učení pro 

ně byla vždycky radost a každý před ně 

postavený úkol brali třeba jako výzvu ke 

zdolání výstupu na vysokou horu (i když 

my dospěláci víme, že vrchol je stále 

v nedohlednu). Ale každý dílčí úspěch je 

posílí a posune dál a výš a o to přece 

v životě jde. A také jim přeji, aby v živo-

tě vždycky blízko u sebe měli spolehlivé-

ho člověka, o kterého se mohou opřít, 

ať už je to maminka, později kamarád, 

přítel nebo životní partner. Sdílení život-

ních radostí, bolestí i problémů je pro 

naše psychické zdraví nepostradatelné, 

tak jim při všech peripetiích života tako-

vých opor přeji plnou náruč. A snad se 

budou rádi do své sluníčkové školičky 

občas vracet - pochlubit se svým vysvěd-

čením, pozdravit svoji paní učitelku 

a podívat se, jak se jejich školička postu-

pem času mění. Mimochodem - všimli 

jste si, co je u nás po prázdninách nové-

ho? Kdo chodíte okolo školky, zaregis-

trovali jste možná nové schody u hlavní-

ho vstupu, vyměnili jsme nebezpečné 

klouzavé dlaždice za nový povrch. A co 

nemůžete zvenku vidět - opravili jsme 

propadající se podlahu ve třídě a herně 

u Vrabčáků, pořídili do nich nové kober-

ce a ve dvou třídách vybavili úložný 

prostor na lehátka a lůžkoviny novým 

nábytkem. Pořád se snažíme naše 

Sluníčko zvelebovat, aby v něm dětem 

bylo dobře, aby byly obklopeny kultivo-

vaným a bezpečným prostorem. A naše 

školička si nový facelift po pětatřiceti 

letech své existence a služby určitě za-

slouží a postupně, krůček po krůčku, se 

nám její renovace postupně daří. 

Všechny školkové změny vnímají i naše 

děti a věřte-nevěřte, dokáží je pozitivně 

hodnotit. Ale i když je prostředí velmi 

důležité, podstatní jsou lidé, kteří se 

o naše děti starají, a tady máme také 

letní změnu. S díky za její mnohaletou 

práci jsme se v červenci rozloučili s paní 

učitelkou Marcelkou, přivítali do svého 

sluníčkového týmu Janu a já věřím, že 

Marcelku v plném rozsahu nahradí. Že 

bude stejně laskavá, vstřícná, milá, 

ochotná, spolehlivá a děti budou její 

stálý úsměv na tváři milovat. 

Tak takové bylo léto v naší školičce, 

teď už jsme ale naplno v novém školním 

roce a já přeji všem našim prvňáčkům 

úspěšné absolvování toho jejich prvního 

ve „velké“ škole a našim dětem ve 

Sluníčku, ať je jim tam stejně dobře jako 

doma u maminky. A vám všem přeji 

krásný barevný a pohodový podzim. 

 Jana Tománková
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Chirurgická ambulance

Slušovice – Vizovice

Ordinační doba – SLUŠOVICE

nám. Svobody 57, budova AB

pondělí 7,00 – 11,00 hodin

úterý 12,00 – 16,00 hodin

středa 12,00 – 14,00 hodin (jen sestra – převazy)

čtvrtek 7,00 – 11,00 hodin

pátek  12,00 – 15,00 hodin

Ordinační doba – VIZOVICE

Masarykovo nám. 20 (vedle autobusové zastávky)

pondělí 12,00 – 16,00 hodin

úterý 7,00 – 11,00 hodin

středa   –

čtvrtek 12,00 – 15,00 hodin

pátek  7,00 – 11,00 hodin

Lékař: MUDr. Haša Eduard

Sestra: Mikulčáková Věra

Příměstské tábory ve Slušovicích
Během letošních prázdnin měly 

v našem městě premiéru příměstské 
tábory pro děti. Celá akce proběhla 
úspěšně a mezi rodiči měla velmi po-
zitivní ohlas. Dovolte prosím, aby-
chom za všechny organizátory tuto 

naši činnost zrekapitulovali.

Prvotní myšlenka pořádání příměst-

ských táborů vznikla před rokem, 

o prázdninách. V době školního volna 

řeší spousta zaměstnaných rodičů pro-

blém kam s dětmi, jak zajistit jejich vyžití, 

když jsou v práci a podobně. Přišli jsme 

tedy s nápadem pokusit se realizovat 

příměstské tábory. První cesta vedla 

k úkolu vyhledat na spoluorganizaci 

a zaštítění táborů kvalifikovanou institu-

ci, která má potřebné akreditace a povo-

lení. Volba nakonec padla na o. s. Domino 

Zlín, která má v regionu velké zkušenosti 

s pořádáním táborů. Náš nadační fond 

s ní uzavřel předběžnou dohodu a ná-

sledně jsme s myšlenkou seznámili zastu-

pitele města. Rozhodnutím rady města 

byla schválena nájemní smlouva mezi 

městem Slušovice a společností Domino, 

která dala velmi výhodné finanční pod-

mínky pro využití sportovní haly a přileh-

lých prostor, včetně venkovního sportov-

ního hřiště ZŠ ve Slušovicích. Zbývalo pak 

vybrat instruktory a vedoucí, domluvit 

stravování a další důležité věci, které byly 

potřeba na zajištění celého projektu. 

Samotné tábory pak probíhaly celý měsíc 

a zúčastnilo se jich skoro 160 dětí, což 

nás velmi potěšilo. Podařilo se nám tak 

založit novou věc, která do budoucna 

poslouží hlavně mladým rodinám s dětmi 

nejen ve Slušovicích, ale i okolí. Na příští 

rok bychom rádi tábory opět uspořádali, 

vše ale napřed musí schválit vedení měs-

ta. Máme také v plánu drobné organizač-

ní změny. Vše včas upřesníme – pořád je 

co zlepšovat. 

Na vzniku tábora pracoval celý tým lidí 

spolupracujících s nadačním fondem. 

Dovolte prosím, abychom touto cestou 

poděkovali členům Nadačního Fondu pro 

rozvoj a podporu Slušovic, Radě města 

Slušovice a Dominu Zlín za zdárný prů-

běh celého příměstského tábora. 

Nadační fond pro rozvoj 

a podporu Slušovic

Příměstské tábory ve Slušovicích


