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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

Slovo starosty
Od minulého vydání Slušovických 

novin jsme vykročili do roku 2011. 

Nový rok jsme uvítali tradičním půlnoč-

ním silvestrovským ohňostrojem na 

náměstí. Tentokrát jsme na tuto akci 

investovali z našeho rozpočtu méně 

finančních prostředků. Ohňostroj byl 

sice skromnější než v předchozích le-

tech, přesto splnil naše očekávání 

a zpříjemnil nám první minuty roku 

2011. Děkujeme našim spoluobčanům 

za pozitivní reakce.

 V měsíci lednu se uskutečnil ples 

mikroregionu Slušovicko v Ostratě. 

Místo konání nebylo pro naše občany 

tak atraktivní, ale přesto ples zazname-

nal velký ohlas a byl úspěšný.

 K poslednímu dni měsíce ledna byla 

ukončena stavba čističky odpadních 

vod a bylo zahájeno její uvedení do 

ročního zkušebního provozu. Ve Slušo-

vicích se můžeme pochlubit čističkou 

s nejnovější technologií, která odpoví-

dá všem zákonem požadovaným nor-

mám. Toto zařízení nám zajistí vyřešení 

zásadních problémů s čištěním odpad-

ních vod a umožní šetrnější přístup 

našeho města k ochraně přírody.

V únoru proběhlo jednání Zastupitel-

stva města Slušovice. Hlavním bodem 

projednávání bylo schválení rozpočtu 

města na rok 2011. Největší část disku-

ze při našem jednání byla věnována 

dvěma tématům - finančním příspěv-

kům organizacím a spolkům a rekon-

strukci slušovické sokolovny. V porov-

nání s předchozími lety došlo k navýše-

ní finanční podpory dvěma největším 

sportovním organizacím - mládežnic-

kému fotbalu a Asociaci sportu pro 

všechny. V případě podpory fotbalové-

ho sportu byly ještě vyčleněny finance 

na rekonstrukci sociálního zázemí pro-

stor stadionu a kabin.

 Se začátkem února přišlo období 

výročních schůzí zájmových spolků na-

šeho města. Společně s panem mís-

tostarostou Elšíkem jsme všechny tyto 

schůze navštívili. Svou účastí jsme 

chtěli vyjádřit podporu jejich činnosti 

Tradiční masopust v prostorách naší školy
„Za zlé nám nemějte, že jsme tu byli a váš poctivý dům navštívili!

Že jsme tu byli, za zlé nám nemějte a tak do roka

nás tu čekejte!“…

…Tak těmito slovy se loučily 

maškary (vybrané děti ŠD) s ostatními po předvedeném 

masopustním programu. Že je to pravda, dokazuje i fakt, že se letošní masopust-

ní oslavy na naší škole konaly už poosmé…   Více v článku na str. 7
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Ze zasedání rady města

• Rada města schválila prodloužení stá-

vajících nájemních smluv na pronájem 

obecních pozemků do 31. 12. 2014.

• Rada města schválila zveřejňování vý-

pisů usnesení za zasedání rady města na 

webových stránkách města Slušovice.

• Rada města byla seznámena s přehle-

dem hospodaření při dostihových dnech 

v roce 2010.

• Rada města schválila finanční příspě-

vek ve výši 2 000 Kč zlínskému útulku 

pro zvířata.

• Rada města schválila smlouvu o part-

nerství mezi městem Slušovice a Dobro-

volným svazkem obcí – Mikroregionem 

Slušovicko. Rada města schválila odmě-

nu za udělení Jánského zlaté plakety za 

40 bezpříspěvkových odběrů krve ve 

výši 2 000 Kč. 

• Rada města schválila pronájem prosto-

ru kolem dostihové dráhy, která bude 

využita jako servisní zóna při Rallysprintu 

Kopná, který se uskuteční ve dnech 13. 

a 14. května 2011.

• Rada města schválila smlouvu o zřízení 

věcného břemene na pozemky p. č. 

847/2, 847/7, 1697/17 a 1740/206 v k. 

ú. Slušovice. Věcné břemeno se zřizuje 

za jednorázovou úplatu 4 000 Kč. 

• Rada města schválila Smlouvu o dílo 

na akci „Rozšíření separace biologických 

odpadů ve městě Slušovice“ a Smlouvu 

o dílo na akci „Rozšíření sběrového dvo-

ra Slušovice“.

• Rada města schválila u příležitosti ži-

votních jubileí 70, 75, 80, 85, 90 a ná-

sledně každý rok po devadesátých naro-

zeninách předávat jubilantům finanční 

hotovost ve výši 500 Kč a kytičku.

• Při zlatých a diamantových svatbách 

bude předána finanční hotovost 1 000 

Kč, dárkový koš v hodnotě 500 Kč, kvě-

tiny a fotoalbum. 

• Rada města schválila konání dětského 

dne pořádaného Sklenářstvím NONSTOP 

v dostihovém areálu dne 11. 6. 2011. 

Finanční příspěvek bude řešen v rámci 

rozpočtu města a transferů organizacím 

a spolkům. 

• Rada města schválila pronájem restau-

race na fotbalovém stadionu paní 

Gargulákové od 1. 2. 2011.

• Rada města schválila žádost Nadačního 

fondu pro rozvoj a podporu Slušovic 

o uspořádání jarního trhu na náměstí ve 

Slušovicích dne 2. 4. 2011.

• Rada města schválila pronájem po-

zemku p.č. 699/2 v k.ú. Slušovice spo-

lečnosti Telefonica O2 za částku 27 000 

Kč/rok a doplatek nájemného za dva 

roky zpětně.

• Rada města projednala žádost pana 

Libora Houště o povolení uspořádání 

akcí Extreme Moto Show ve dnech 27. + 

28. 5. 2011 a Tuning Auto Show v ter-

mínu 1. – 2. 7. 2011 v dostihovém are-

álu a s uspořádáním akcí souhlasí.

• Rada města byla seznámena s umístě-

ním reklamních tabulí ve městě a s výší 

poplatků za jejich umístění. Poplatky 

jsou do 0,5 m² – 7 Kč/den, nad 0,5 m²- 

10 Kč/den.

• Rada města schválila výši odměn při 

účinkování při slavnostních obřadech – 

svatby, vítání občánku, zlaté svatby 

apod.

• Rada města projednala a schválila ce-

novou nabídku Centra dotačního pora-

denství Zlín na výkon zadavatelských 

činností pro projekt „Obnova význam-

ných stromů ve Slušovicích lokalita č. 3 

Alej ze Slušovic k Rakovskému kříži“ ve 

výši 25 000 Kč a cenovou nabídku na 

dotační management ve výši 15 000 Kč 

pro stejný projekt.

• Rada města schválila zástupcem města 

Slušovice ve školské radě místostarostu 

Mgr. Jindřicha Elšíka.

• Rada města schválila kritéria pro přidě-

lování obecních bytů:

- Žadatel o byt má trvalé bydliště ve Slu-

šovicích.

- Žadatel, který bydlí v obecním bytě 

a platí řádně nájemné, má přednostní 

právo na uvolněný byt formou výměny.

- Sociální a rod. poměry žadatele o byt.

- Souhlas žadatele s velikostí nabízené-

ho bytu.

- Souhlas žadatele s jednorázovým pří-

spěvkem 50 000 Kč na rozvoj bytového 

fondu (u bytů nezatížených dotačním 

programem).

- Žadatel o byt s trvalým bydlištěm mimo 

Slušovice, který splňuje bod 3,4,5 těchto 

kritérií.

• Rada projednala nabídku firmy Natrix 

VZ, s.r.o. na provedení protipovodňové-

ho opatření na toku Všeminky (u Hově-

zákového a Křivákového) a schválila její 

zahrnutí do návrhu rozpočtu města na 

rok 2011.

• Rada města schválila výstavu drob-

ných hospodářských zvířat pořádanou 

ZO Českého svazu chovatelů Slušovice 

a převzetí záštity nad touto akcí. ve 

dnech 10. – 11. září 2011. Vedení města 

tuto akci současně zaštítí.

• Rada města schválila Spolku přátel 

hradu Lukova finanční příspěvek na 

opravu hradu ve výši 4 000 Kč.

a také získat přehled o tom, čím se za-

bývají a jaké problémy řeší členové těch-

to organizací. V dnešní moderní uspě-

chané společnosti není spolková činnost 

právě atraktivní. Těší nás, že i přesto je 

mladá generace ve spolkových  organi-

zacích zastoupena. Nejvíce je pro mla-

dou generaci přitažlivá činnost spolku 

dobrovolných hasičů, právě tam má 

mládež největší zastoupení ze všech 

spolkových aktivit. Chtěl bych tímto vel-

mi poděkovat našim spoluobčanům, 

kteří se podílejí na práci všech spolko-

vých a sportovních činností v našem 

městě. Dík patří těm, kteří se snaží vést 

mladou generaci k aktivnímu trávení 

volného času.

V posledních dnech probíhá dokončo-

vání podkladů pro další kolo posuzování 

projektu rekonstrukce sokolovny ve 

Slušovicích. Po dokončení projektu bu-

dou následovat další přípravné fáze. 

Snažíme se udělat maximum pro to, 

abychom dotáhli toto dlouho očekáva-

né dílo k úspěšnému konci.

Během měsíce března zahájíme jarní 

úklid ulic a veřejných prostor našeho 

města. Přejeme si žít v příjemném a čis-

tém prostředí. Vytvořit takové prostředí 

nám mohou pomoci všichni, kteří udržu-

jí čisté chodníky, autobusové zastávky 

i okolí dětských hřišť, ukáznění majitelé 

pejsků i všichni, kteří nepřikládají do 

kotle plasty a jiný odpad. Vážíme si těch, 

kteří k tomu vedou své děti. Zvažme 

každý za sebe, zda chceme v nadcháze-

jící době udělat něco prospěšného či 

příjemného pro sebe a pro své nejbližší 

okolí.  Petr Hradecký

Milí čtenáři,

rok 2011 je pro město Slušovice 

důležitým rokem, protože si při-

pomeneme významnou událost, 

a to 750 let od zaznamenání první 

písemné zmínky o Slušovicích. 

K tomuto jubileu chystá vedení 

města oslavy, které připadnou na so-

botu 17. září 2011. Připravujeme pro 

vás bohatý program. Jeho součástí 

bude výstavka s  průřezem historií 

našeho města a informační bulletin 

o historii a současnosti Slušovic. 

Konkrétnější informace ohledně oslav 

vám budou sděleny v dalším čísle 

čtvrtletníku Slušovických novin a na 

webových stránkách města.

 vedení města

Výběr poplatků za odpady
Upozorňujeme občany, že se vybírají poplatky za odpady na rok 2011. Částka je 

stejná jako v minulém roce ve výši 450 Kč za osobu a rok, a to bez rozdílu věku 

občanů. V letošním roce se upouští od slev za studenty, kteří jsou ubytovaní mimo 

Slušovice. Poplatek neplatí pouze občané, kteří jsou dlouhodobě v zahraničí. 
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Ze zasedání zastupitelstva města

První letošní zasedání zastupitelstva se 

uskutečnilo 9. února.

• ZaMě schválilo závěrečné rozpočtové 

změny roku 2010, které jsou součástí 

výkazu o plnění hospodaření k 31. 12. 

2010.

• ZaMě schválilo rozpočet města Slušo-

vice na rok 2011.

• ZaMě schválilo ceny vodného a stoč-

ného na rok 2011 - vodné 37,50 Kč vč. 

DPH a stočné 22,70 Kč vč. DPH.

• ZaMě schválilo smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemeni na parcely č. 1697/20, 

848/1, 1653,/1, 1652 a 1651/1 v k.ú. 

Slušovice. Za umístění energetického 

zařízení bude poskytnuta jednorázová 

úhrada ve výši 18 800 Kč.

• ZaMě neschválilo pojmenování ulice 

u provozovny Sklenářství Nonstop.

• ZaMě vzalo na vědomí informaci 

o procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí v souvislosti s vedením rych-

lostní komunikace R 49 v okraji jihozá-

padní části katastru města Slušovice bez 

připomínek. 

• Starosta informoval členy zastupitel-

stva o plánovaném výběrovém řízení na 

dodávku plynu městu Slušovice a jejím 

příspěvkovým organizacím. Změnu do-

davatele plynu konzultoval s ředitelkou 

Energetické agentury. Dle jejího sdělení 

není vzhledem k ceně plynu na trhu 

vhodná doba pro výběrové řízení a do-

davatele největšího odběrního místa, tj. 

Základní školy Slušovice, je možné změ-

nit až od 1. 1. 2012. Město bude nadále 

spolupracovat s Energetickou agenturou 

i s firmou LAMA a za příznivých podmí-

nek se bude změnou dodavatele plynu 

zabývat. 

• Starosta vysvětlil důvody pro ukončení 

projektu výstavby fotovoltaických elekt-

ráren na střechách budov ve vlastnictví 

města.

• Starosta seznámil přítomné s prostoro-

vým řešením sokolovny dle výkresové 

dokumentace k připravované rekon-

strukci.

• Na základě písemného sdělení ředitele 

televize Nej TV (dříve KTV Přerov) staros-

ta informoval o dalším fungování kabe-

lové televize ve Slušovicích. 

• Starosta informoval, že se pracuje na 

modelu organizace dostihových dnů, 

které bude zabezpečovat radní ing. Vraj. 

Bude založeno občanské sdružení, které 

organizačně a ekonomicky převezme 

veškeré záležitosti ohledně dostihů do 

své kompetence.

• Starosta informoval o ukončení sta-

vebních prací na ČOV Slušovice a předá-

ní staveniště 31. 1. 2011. Od tohoto 

data je ČOV ve zkušebním provozu, kte-

rý bude uzavřen po roce fungování 

a poté proběhne kolaudace. Celoročně 

bude na ČOV sledován provoz, plnění 

limitů apod. 

• Rada města schválila poplatky za in-

zerci ve Slušovických novinách 

formát A4  - 2 000 Kč

formát A5  - 1 000 Kč

formát A6  - 500 Kč

formát A7  - 250 Kč

inzeráty menšího formátu 

(1–2 řádkové)  - 100 Kč

• Rada města neschválila finanční pří-

spěvek Centru pro zdravotně postižené 

Zlín. Důvodem zamítnutí je skutečnost, 

že město poskytuje finanční příspěvky 

pouze organizacím, ve kterých jsou za-

pojení občané Slušovic.

• Rada města schválila prodloužení 

splatnosti půjčky ve výši 82 500,75 Kč 

poskytnuté městem Slušovice MAS Vizo-

vicko a Slušovicko do 31. 12. 2013.

• Rada města schválila pronájem uvol-

něné garsoniéry v domě č.p. 621 paní 

Janků od 1. 3. 2011.

• Rada města schválila nabídku paní 

Kropáčové, projektové manažerky, na 

uskutečnění projektu „Valašský kůtek 

pro cérky a ogary“ v MŠ Sluníčko.

• Místostarosta informoval o oslovení tří 

dodavatelů na výrobu skladovacích pro-

stor ve sportovní hale ZŠ, které bude 

používat ASPV na skladování cvičebního 

nářadí.

• Místostarosta informoval radu o pří-

pravě rekonstrukce venkovních toalet na 

fotbalovém stadionu.

• Rada města schválila cenu pronájmu 

v městském kulturním středisku ve výši 

150 Kč/hodina.

(Poznámka: usnesení ze zasedání ra-

dy města a zastupitelstva města nalez-

nete také na webových stránkách www.

slusovice.cz v sekci Dokumenty a vy-

hlášky.)

Dopis, který potěší...

Děkujeme za kvalitně provedenou 

práci při ořezu starých stromů na ul. 

Družstevní u domu č. 432 ve Slušo-

vicích. 

Pracovníci a jedna pracovnice údrž-

by zeleně pod vedením pana Huťtě 

provedli kvalitní a bezpečnou práci při 

odstranění stromů na uvedené ulici.

domovní důvěrník
 Dagmar Martinů

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

Klubu rodičů 

při ZŠ Slušovice 

v roce 2010

Příjmy v roce 2010 (Kč)

celkem 47 784

z toho: 

- sběr papíru 23 784

- rodičovský večírek 24 000

Výdaje v roce 2010 (Kč)

celkem 63 430 

z toho: 

- lyžařský výcvik VII. tříd 4 100

- výchovné besedy 6 250 

- odměny ve školní družině 1 500 

- autobusy na kulturní akce 12 600

- odměny za účast 

- v soutěžích, olympiádách 16 780

- potřeby 

- pro zájmové kroužky 14 000 

- výtvarné potřeby I. stupeň 5 000

- projektové vyučování II. st. 3 200 

Hospodařili jsme s počátečním sta-

vem pokladny ve výši 15 646 Kč z roku 

2009.

V tomto roce jsme pracovali v šesti-

členném složení. Žádné nové zájemce 

o práci jsme nezískali. 

Tradiční akcí se stal večírek v prostře-

dí Přerovské restaurace, na kterém 

jsme přivítali rekordní počet návštěvní-

ků. Děkujeme všem, kteří nám zacho-

vávají stálou přízeň a svojí návštěvou 

a zakoupením losů v tombole podpoří 

naši činnost. Poděkování patří i majite-

li restaurace Přerovská a kolektivu jeho 

zaměstnanců za ochotu a obětavost 

při pořádání této akce. Děkujeme i ve-

dení ZŠ Slušovice a kolektivu učitelů, 

neboť bez vzájemné spolupráce by-

chom tuto akci nemohli pořádat. 

V letošním roce připravujeme opět 

ve spolupráci s učiteli I. stupně základ-

ní školy Velikonoční jarmark. Na tuto 

akci jste srdečně zváni. Pro žáky I. 

stupně připravujeme na měsíc červen 

Sportovní odpoledne. V podzimních 

měsících bychom rádi uspořádali pro 

rodiče i veřejnost vystoupení žáků II. 

stupně tzv. akademii. 

Účetnictví Klubu rodičů zpracovává 

paní Šárka Zemanová, která tuto funk-

ci vykonává bez nároku na jakoukoliv 

odměnu. Za tuto práci děkuji. Účetní 

doklady a pokladní kniha jsou u ní 

k nahlédnutí. 

Všechny prostředky, které získáme, 

směřují na rozvoj aktivit a činností žáků 

školy. 

Za klub rodičů

Miroslava Jemelková
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Milí přátelé, 

letošní postní doba začala velmi pozdě a tím také velikonoční 

svátky budou velmi pozdě. Určitě v době, kdy se objeví jednotlivé 

obecní zpravodaje, bude ještě doba postní v plném proudu. 

Odborníci vypočítali, že příští pozdní začátek postní doby bude 

až roku 2085 a toho se asi většina z nás jistě nedožije. Právě to 

je tak trochu náplní Popeleční středy. Věřící lidé si nechávají na 

hlavu sypat popel. Uznávají tímto svoji pomíjivost, ale také svou 

vlastní nedokonalost.

Je to proto, abychom si uvědomili, že náš život je časově velmi 

omezený. K obřadu sypání popela (k popelci) patří slova, která 

jsou vzata z Písma svatého Starého zákona: „Pamatuj, člověče, 

že prach jsi a v prach se obrátíš“. Toto je velmi smutná konstatace, která nikoho nemůže potěšit, snad toho, kdo se netěší 

ze života a hledá z něj únik, připomínka dočasnosti může potěšit. To však není situace většiny lidí. Skutečnost pomíjivosti 

života nás může vést ke smutku a také k určité obavě z budoucnosti. Letošní zemětřesení v Japonsku a následné tsunami 

s reálnou možností ohrožení jaderným nebezpečím nás o tom ujistily více než obyčejný obřad sypání popela.

Při obřadu sypání popela se říká ještě jiný text, který tentokrát pochází ze Zákona nového: „Čiň pokání a věř v evangelium“. 

Těmito slovy začíná totiž veřejné působní Pána Ježíše. Jeho záchranné dílo a učení nás ubezpečuje o tom, že náš život má 

určitě dvě dějství. Jedno je tady na zemi a to druhé je, když přejdeme přes „most své vlastní smrti“ a octneme se v „jiném 

světě“ – na věčnosti. Na věčný život v „jiném světě“ se dobře připravujeme tehdy, když více myslíme na jiné lidi, kteří potře-

bují naší pomoci. Známe přece ony texty v pětadvacáté kapitole svatého Matouše: „Co jste učinili nebo neučinili mým 

nejmenším bratřím a sestrám, pro mne jste učinili nebo neučinili.“

Postní doba nás tedy silně vybízí, abychom nemysleli sobecky pouze na sebe a své potřeby, ale abychom viděli kolem 

sebe lidi, kteří touží po naší pomocné ruce a otevřeném srdci. Ať již duchovně nebo hmotně, pomáhejme tam, kde je to 

možné. Tehdy prožijeme onu radostnou událost, která po Ježíšově utrpení nutně následovala. Protože Boží Syn nemohl 

podlehnout smrtelnosti natrvalo, tak to stojí v Písmu svatém, muselo následovat Vzkříšení. To je absolutní proměna Ježíšova 

lidství, které nepodléhá pozemským zákonům. Přece věříme, že následovalo „slavné Vzkříšení“. Ve vzkříšení našeho Pána je 

pro každého člověka velká naděje. Když si to vše uvědomíme při naší snaze konat dobro, budeme směle, s radostí a velkou 

důvěrou očekávat budoucí události, které mohou končit jenom v Božím náručí a tedy ve velmi důvěrné blízkosti toho, který 

nás nekonečně miluje a touží po naší lásce.

Přeji všem smysluplné prožití postní doby a radostné prožití velikonočních svátků. V modlitbě na vás všechny myslí a již 

při psaní tohoto článku žehná

P. Emil Matušů, SDB

PROSBA O ZAPŮJČENÍ STARÝCH FOTOGRAFIÍ
Prosíme o pomoc při shromažďování fotodokumentace o kostele Narození sv. Jana Křtitele. Pokud máte doma fotografie 

kostela ze starších dob, ale i z nedávné minulosti a jste ochotni nám je zapůjčit k oskenování, budeme Vám velmi vděčni. 

Máme zájem započít s dokumentací těchto snímků. Pokud máte nějaké materiály, prosím, předejte je osobně P. Emilovi 

Matušů (nejlépe po večerní mši sv., která končí ve všední dny po 19. hod).

Pokud máte fotografie v digitální podobě, přineste je, prosím, na CD nebo posílejte na e-mail: webmaster@farnostslusovice.cz. 

Vše samozřejmě v pořádku a v co nejkratší době vrátíme.

Pán Bůh zaplať každému, kdo nám pomůže ve shromažďování fotografií.

webmaster

Přehled bohoslužeb 
o velikonočních svátcích 

ve Slušovicích
Zelený čtvrtek 19.00 hodin

Velký pátek 19.00 hodin

Bílá sobota 20.00 hodin

Velikonoční neděle 7.35 a 9.30 hodin

Velikonoční pondělí 7.35 a 9.30 hodin

DUCHOVNÍ SLOVO
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Žáci devátého ročníku odeslali přihlášky na střední školy

V letošním školním roce končí povinnou školní docházku 44 

žáků naší základní školy. K 15. březnu 2011 rodiče vycházejících 

žáků zaslali přihlášku ke studiu na 23 různých typů středních 

škol. Žáci měli možnost si podat tři přihlášky ke středoškolské-

mu studiu. Tuto nabídku, kterou umožňuje náš současný škol-

ský zákon, využila většina uchazečů o studium – podáno bylo 

celkem 123 přihlášek. 

Největší zájem je letos o Střední průmyslovou školu polytech-

nickou COP ve Zlíně, kde je podáno 22 žádostí o studium - nej-

více v oboru reprodukční grafik pro média a mechanik elektro-

technik. Střední průmyslová škola ve Zlíně obdržela od našich 

deváťáků 17 žádostí o studium, z toho sedm na obor ekono-

mické lyceum a pět do oboru stavebnictví. Devět žáků by se 

chtělo vzdělávat na Gymnáziu Lesní čtvrť Zlín a osm žáků na 

Gymnáziu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 

Zlín. Deset uchazečů bude psát písemné testy na Obchodní 

akademii T. Bati Zlín, kde jsou k dispozici dva obory – obchodní 

akademie a veřejnosprávní činnost. Jedenáct přihlášek ke stu-

diu směřuje na Střední školu gastronomie a obchodu ve Zlíně, 

ke je zájem o obor gastronomie a učební obory kuchař, kucha-

ř-číšník, číšník-servírka. Šest žáků chce pokračovat ve svém 

vzdělávání na Střední odborné škole J. Sousedíka ve Vsetíně v 

oborech instalatér, truhlář, cukrář a elektrikář-silnoproud. 

Střední škola oděvní a služeb ve Vizovicích nabízí obor kadeř-

ník, který by chtělo studovat 6 dívek. Střední škola obchodně 

technická, s. r. o., Zlín nabízí výuční listy v oboru strojní mecha-

nik, zedník, montér suchých staveb a elektrikář a tyto obory by 

mohly uspokojit šest požadavků z naší školy. Zvýšil se zájem o 

studium v oboru zdravotnický asistent na Střední zdravotnické 

škole Zlín. 

Rodiče vybírají pro své děti především obory zakončené ma-

turitní zkouškou (83 přihlášek). Učební obory (40 přihlášek) 

ponechávají až v případě neúspěchů během písemné přijímací 

zkoušky, která je povinná u všech maturitních oborů. Zvýšil se 

zájem o učební obory (např. zedník, elektrikář, zámečník, insta-

latér, truhlář), které jsou dotovány Zlínským krajem, tzn. že učni 

dostávají měsíčně stanovenou finanční částku, kterou si mohou 

zvyšovat dobrým studijním prospěchem.

I v letošním školním roce budou absolvovat všichni zájemci o 

maturitní obor středoškolského vzdělávání ve Zlínském kraji 

přijímací zkoušky formou „Scio testů“. Většina žáků se na pí-

semné testy poctivě připravuje buď individuální formou, anebo 

návštěvou přípravných kurzů, které pořádají jednotlivé střední 

školy. Žáci mají také možnost se účastnit na středních školách 

tzv. zkoušek nanečisto, aby měli možnost si vyzkoušet atmosfé-

ru před oficiálním testováním, jež je stanoveno na 26. 27. a 28. 

dubna 2011. Průměr známek v osmém a za 1. pololetí deváté-

ho ročníku je rovněž započítáván do celkového hodnocení vý-

sledků přijímací zkoušky. Pro učební obory je limitující pouze 

průměrný prospěch za osmý a pololetí devátého ročníku. 

Soukromé školy mají právo si stanovit vlastní kritéria přijímacího 

řízení. 

Žáci devátého ročníku naší školy měli možnost si vyzkoušet 

testování svých dovedností společností Scio už v loňském roce, 

a tak se mohli seznámit se způsobem vyhodnocování testů z 

matematiky, jazyka českého a studijních předpokladů (test vše-

obecných znalostí). S výsledky testů byli seznámeni formou 

brožury s grafy a tabulkovým vyhodnocením i jejich rodiče. 

Úspěšnost vypracování zadaných úkolů přepočítává společnost 

Scio na tzv. percentil, který se vypočítá podle určitého vzorce, 

do kterého se vypisují body ze zodpovězených otázek a tím se 

vygeneruje pořadí jednotlivce vzhledem k množství testovaných 

adeptů. 

Co to tedy je percentil? Uvedu příklady: 

– jestliže uchazeč dosáhne např. v matematice percentil 80, 

tak to znamená, že matematický test napsalo dvacet procent 

uchazečů lépe,

- jestliže test psalo 200 žáků a percentil uchazeče je 80 tak 

lepších bylo 40 žáků a horších 160 žáků.

Možná se vám zdá uvedená metoda složitá, ale praxe a zku-

šenosti společnosti Scio dokazují, že se jedná o spravedlivé a 

průhledné šetření znalostí, vědomostí a dovedností v jazyce 

českém, matematice a studijních předpokladů.

Učitelé naší školy nabízí žákům v rámci téměř všech předmě-

tů otázky a úkoly, které vycházejí z požadavků „Scio testů“, jež 

jsou k dispozici na www.scio.cz. 

Učitelé ZŠ Slušovice předpokládají, že žáci stávajícího deváté-

ho ročníku mají všechny předpoklady ke zdárnému absolvování 

přijímacích zkoušek a následně přijetí na požadovaný obor. 

Navíc současným absolventům devátých tříd nahrává fakt, že 

„jejich ročníky – 95, 96“ patří mezi populačně slabé, takže na-

bídka středních škol ve většině případů přesahuje poptávku, 

jelikož počet škol a množství oborů zůstává téměř stále stejný.

Přejeme všem dětem a jejich rodičům, aby propluli letošním 

přijímacím řízením na střední školy bez velkých problémů.

R. Krupičková, výchovný poradce ZŚ Slušovice

 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DIAKONIE BROUMOV  

je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti 

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 

Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

9. a 10. května 2011, 9.00 – 17.00 hodin, Hasičská zbrojnice

LETNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ (dámské, pánské, dětské) • LŮŽKOVIN, PROSTĚRADEL, RUČNÍKŮ, UTĚREK, ZÁCLON 

• LÁTEK (minimálně 1m², prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) • DOMÁCÍCH POTŘEBY – NÁDOBÍ BÍLÉ I ČERNÉ, 

SKLENIČKY – vše nepoškozené • VATOVANÝCH PŘIKRÝVEK, POLŠTÁŘŮ A DEK • OBUVI – veškerá nepoškozená 

• HRAČEK – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

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 ZA VAŠI POMOC.

Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203
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V loňském roce se nám podařilo zapo-

jit do putovní výstavy loutek pohádko-

vých bytostí výtvarnice Vítězslavy 

Klimtové s názvem Potulná pohádková 

země.

Tato výstava byla v knihovně umístěna 

14 dnů a setkala se s velkým ohlasem 

nejen dětí, ale i dospělých. Spolu s krás-

nými loutkami připutovala i návštěvní 

kniha, kde děti i rodiče mohli psát reak-

ce na výstavu. Také zde byly k zakoupení 

knihy paní Klimtové, pohledy, záložky 

a pexesa s motivem skřítků. 

V rámci výstavy probíhaly i uzavřené 

besedy o těchto skřítcích. Děti ze všech 

tříd MŠ Sluníčko a ze školní družiny 

(2. a 3. třída) si poté mohly prohlédnout, 

jaké knihy jsou pro ně v knihovně k dis-

pozici.

Pro prváčky proběhla beseda spolu 

s pasováním na čtenáře. Děti dostaly 

čestné čtenářské průkazy, které je oprav-

ňovaly přijít se zaregistrovat do knihov-

ny zdarma.

Celkem proběhlo 8 besed.

V prosinci jste mohli v městské knihov-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

V ČÍSLECH – ROK 2010

Počet registrovaných čtenářů:  426 

Z toho mládeže do patnácti let: 118 

Počet výpůjček:  17.824 

Dospělí si vypůjčili knih: 11.512 

Děti si vypůjčily knih: 2.876

+ 2 CD-ROMy (pouze v knihovně) 

Čtenáři (dospělí + děti) 

si vypůjčili časopisů 3.434

Počet návštěvníků: 4.556 

Počet návštěvníků internetu: 345 

Počet návštěvníků 

webových stránek knihovny: 4.552 

Počet knih v MěK: 10.573 

Počet CD-ROMů: 22 

Počet odebíraných časopisů: 27

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

BŘEZEN – měsíc čtenářů v městské knihovně

Jelikož je březen MĚSÍCEM ČTENÁŘŮ, 

je pro vás připraveno několik březnových nabídek na období od 28. – 31. 3.

• Hodinové lekce internetu pro začátečníky INTERNET BEZ OBAV

Za dobu, kdy se tyto kurzy konají, prošlo hodinovým minimem hodně „žáků“. 

Nemusíte se bát, že nebudete chápat či zvládat, na lekci je přítomen vždy jen jeden 

zájemce o kurz a v probírání tajů internetu postupujeme jeho tempem.

Máte-li o tento hodinový kurz zájem, přihlaste se v městské knihovně (osobně či 

telefonicky na tel. čísle 577 981 627). Kurzy probíhají vždy dopoledne v určené 

dny. Počet míst je omezen, přihlaste se včas.

• Bazárek vyřazených knih 

• Roční členství zdarma

Kdo se v tomto období přijde zaregistrovat jako čtenář knihovny, bude mít roční 

poplatek zdarma. Platí i pro ty, kteří již kdysi knihovnu navštěvovali a uplynuly více 

než 2 roky od poslední návštěvy.

• Prodej čtenářských placek

Chcete dát najevo, že máte rádi knihy, knihovny, rádi čtete?

28. března začíná v knihovně prodej čtenářských placek (pouze registrovaným 

čtenářům knihovny). 

Výběr vzorů, nápisů. Cena 7 Kč za jednu placku. Placky budou v prodeji během 

celého roku do vyprodání. Jejich vyobrazení najdete na www.slusovice.knihovna.

info v záložce Akce.

• Soutěž pro děti Kdo si luští – nezlobí

Po celý březen bude probíhat soutěž pro děti (pro čtenáře knihovny). Samozřejmě 

se bude týkat knih. Výherce, který bude mít nejvíce správných odpovědí, dostane 

čtenářskou placku podle svého výběru. Při více správných odpovědích rozhoduje 

losování. 

Od konce února jsou také postupně dávány do oběhu nové knihy a knihy z nově 

půjčeného výměnného fondu, takže se můžete těšit na spoustu novinek…

Těším se na Vaši návštěvu.

 Jana Kapustová, Městská knihovna ve Slušovicích

ně vidět práce dětí, rodičů a přátel har-

monické výchovy – z Rodinného klubu 

Waldík (waldorfské mateřské školky) ve 

Zlíně. Byly zde vystaveny víly a skřítci 

z ovčího rouna a také obrázky.

V loňském roce proběhla také anketa 

pro čtenáře.

Již třetím rokem zajišťuji pro občany 

permanentky a svoz do Městského diva-

dla ve Zlíně, v sezóně 2010/2011 této 

možnosti využilo 17 občanů.

A samozřejmě nechyběly akce jako 

Březen - měsíc čtenářů (kdy probíhal 

i výprodej vyřazených knih) či Týden 

knihoven. V tomto týdnu se mohli zá-

jemci zaregistrovat do knihovny zdar-

ma.

Knižní fond je neustále doplňován 

a obnovován. Nových knih bylo loni 

zpracováno 792, jak nově nakoupené, 

tak dary od občanů, kteří protřídili své 

knihovničky. Za tyto dary ještě jednou 

děkuji. 

Vyřazeno bylo 209 opotřebovaných 

a zastaralých knih. 

Bylo přebaleno 1.387 knih v barev-

ných nevzhledných obalech (dříve lepe-

no pomocí izolepy) nebo v obalech po-

škozených. 

Průběžně probíhá samozřejmě také 

oprava knih. 

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN 

- PŘEDPLATNÉ 
66. SEZONA 2011 / 2012

Již čtvrtým rokem vám letos nabízíme 

možnost strávit devět večerů v Městském 

divadle ve Zlíně. Pokud máte zájem 

o permanentky do divadla ve Zlíně spolu 

s odvozem ze Slušovic a zpět na další 

sezonu, prosím, oznamte svůj zájem co 

nejdříve v městské knihovně.

Jedná se opět o páteční večer (před-

stavení v 19 hodin), v případě dvou bo-

nusových představení může být vybrán 

jiný den. K permanentce jsou přiloženy 

dva bonusové kupóny. Tyto jsou využity 

na dvě další (bonusová) představení.

Podle ceny představení se na bonuso-

vé představení doplácí určitá částka 

(od 30 Kč v Dílně 9472, přes přibližně 

50 Kč za představení ve velkém sále, po 

nejdražší představení hostujících diva-

del). Většinou jsou vybírána představení 

v Dílně 9472 (bývalé Divadélko v klubu) 

nebo ve Studiu Z, a to ze dvou důvodů: 

za prvé - abyste si užili také jiných scén 

městského divadla a her pro malý pro-

stor a druhý důvod je prozaičtější – nej-

nižší doplatek ke vstupence.

Prozatím nemohu podat informaci, 

zda cena permanentek zůstane shodná 
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s loňskou, divadlo ještě tuto informaci 

nemá. Vzhledem ke zvýšení DPH je mož-

né, že se cena o něco zvýší. Toto bude 

včas zájemcům upřesněno, stejně tak 

divadelní hry, které zhlédnou.

Ceny předplatného byly minulou sezo-

nu následující: pro důchodce a studenty 

činí 850 Kč do 1. – 12. řady a lóže, 750 

Kč do 13. – 22. řady.

Cena předplatného pro ostatní (zá-

kladní) 1.000 Kč do 1. – 12. řady a lóže, 

900 Kč do 13. – 22. řady.

Držitelé průkazu ZTP obdrží slevu.

Tyto ceny neobsahují dopravu, odvoz 

si platíte zvlášť a cena dopravy by nemě-

la přesáhnout 60–70 Kč za cestu do 

Zlína a zpět (záleží na míře naplnění au-

tobusu).

Pokud máte zájem o předplatné, re-

zervujte si permanentku buď osobně 

v městské knihovně, na tel. čísle 577 

981 627, či na e-mailu: knihovna.sluso-

vice@cmail.cz.

Letošním předplatitelům se rezervují 

jejich současná místa. 

Svůj zájem nahlaste do 30. dubna 

v městské knihovně (stávající předpla-

titelé do 23. dubna, abych mohla pří-

padná volná místa obsazovat novými 

zájemci).

Prozatím jezdí minibus se 17 sedadly 

a je zcela naplněn. Pokud by všichni 

stávající předplatitelé chtěli opět využít 

možnost jezdit do divadla, minibus by 

byl plný. V případě, že by se poté našlo 

ještě alespoň 13 dalších zájemců (aby 

částka za odvoz byla schůdná), zařídila 

bych permanentky a svoz pro tyto zá-

jemce na jiné termíny. Pokud by byl po-

čet zájemců nižší, pro tyto další zájemce 

bych mohla zařídit pouze permanentky 

s tím, že odvoz si zařídí sami. Vše se 

bude odvíjet podle počtu zájemců.

 Jana Kapustová,

 Městská knihovna ve Slušovicích

M a s o p u s t   bylo v minulosti ob-

dobí od Tří králů do Popeleční středy. 

V době masopustu se na královském 

dvoře konaly hostiny, ve městech tanco-

vačky, na vesnici vepřové hody. Maškarní 

zábava, která probíhala zpravidla na 

masopustní úterý, tedy v úterý před 

Popeleční středou, byla vyvrcholením 

masopustu. Na Popeleční středu se na-

posledy konzumovaly mastné rohlíky 

s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě 

byla povolena kořalka. Oběd však už byl 

přísně postní, což většinou bývala čočka 

s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, 

pečené brambory.

Popeleční středa je prvním dnem post-

ní doby. Její termín připadá na 40. den 

před Velikonocemi (do těchto 40 dnů se 

nepočítají neděle). Jelikož jsou Velikonoce 

pohyblivý svátek, i Popeleční středa při-

padá každý rok na jiné datum. Název 

Popeleční středa pochází ze zvyklostí 

pálit palmy či kočičky z Květné neděle 

minulého roku. Takto získaného popela 

se užívá při bohoslužbě Popeleční středy, 

kdy jsou věřící znamenáni popelem, tzv. 

popelcem, na čele. Tento symbol upo-

míná na blízkovýchodní tradici sypání si 

popela na hlavu na znamení pokání 

před Bohem.

U nás se masopust slaví tři dny. 

Přípravou býval tučný čtvrtek před ma-

sopustní nedělí s pestrým jídelníčkem 

včetně masa – původně se jedlo hovězí, 

jehněčí a zvěřina. Od 19. století nastou-

pila obliba zabijaček a tradiční vepřové 

pečeně s knedlíky a zelím zapíjené pi-

vem. V té době se také začala za maso-

pustní jídlo považovat pečená husa. 

Panovalo přesvědčení, že na tučný čtvr-

tek musí člověk jíst a pít co nejvíce, aby 

byl celý rok při síle.

Hlavní zábava začínala v neděli, které 

se říkalo taneční neděle. Po bohatém 

obědě se všichni chystali na taneční zá-

bavu, která se často protáhla až do rá-

na… V každém kraji si lidé vymysleli jiné 

názvy a jiné zvyklosti. V Praze vznikly 

v 18. stol masopustní plesy, zvané redu-

ty, určené pro bohaté vrstvy. Na vesni-

cích byly oblíbené babské, mužovské či 

řemeslnické bály. Zábava někdy začínala 

už v sobotu a často se protáhla až do 

pondělního rána.

Vyvrcholením masopustu bylo maš-

karní úterý, kdy se pořádaly průvody 

maškar nebo hrály žákovské divadelní 

hry.

Lidé v maskách obcházeli jednotlivá 

stavení a prováděli různé taškařice. 

V žádném domě nechybělo malé pohoš-

tění, dospělí často dostali i „něco pro 

zahřátí“, takže průvod byl stále veselejší. 

Mezi nejčastější masky patřili medvěd 

MASOPUST
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s medvědářem, kůň, kozel, kominík, 

bába s nůší a mnoho dalších. Toto vese-

lí všude končilo přesně o půlnoci. Muzi-

kanti dohráli a symbolicky se pochovala 

figurína basy. Ponocný zatroubil na roh 

a lidé byli vyzváni k rozchhodu do svých 

domovů. Začala totiž Popeleční středa 

a s ní přísný předvelikonoční půst...

Dnes se již asi na většině míst maso-

pust neslaví v takovém rozsahu, jako 

tomu bylo dříve. Ale asi většina z nás se 

v této době zúčastní nějakého karneva-

lu, plesu nebo průvodu maškar.

No a průvod maškar s masopustním 

programem si letos opět připravily pro 

ostatní kamarády také děti ze školní 

družiny při zdejší základní škole.

 Jejich obchůzka budovou školy je 

oblíbená a s nadšením očekávaná (určitě 

nejen proto, že je v tento den narušeno 

vyučování). Vždyť se jedná o přehlídku 

nejrozličnějších masek a chytlavé písnič-

ky, doprovázené již tradičně harmonikou 

(p. uč. Čalová), vtáhnou do děje všechny 

přihlížející, kteří si je nezřídka začnou 

prozpěvovat s námi. Také do tance jsou 

často zapojeny ostatní děti i učitelé.

Průvod maškar dříve chodil od stavení 

ke stavení a koledoval si jídlo a pití. Ve 

škole obcházíme jednotlivá podlaží 

a končíme ve školní jídelně, kde děti 

dostanou zaslouženou odměnu v podo-

bě čerstvě usmažených masopustních 

koblížků, které jim přichystaly naše hod-

né paní kuchařky.

A protože průvod maškar býval vždy 

zakončen masopustní zábavou, tak 

všechny děti ŠD čekal po obědě ještě 

tradiční karneval. Zde se děti vzájemně 

představily ve svých kostýmech, odpoví-

daly na záludné otázky, za jejichž správ-

né odpovědi byly odměněny a k tomu 

všemu samozřejmě nemohl chybět ta-

nec při oblíbených dětských písničkách.

Po vyhodnocení nejoriginálnějších 

masek a nejlepších tanečníků každého 

oddělení dostaly všechny děti pamětní 

medaili s hlavní masopustní postavou – 

medvědem.

Všichni jsme se pak domů rozcházeli 

sice unavení, ale rovněž spokojení s jed-

ním příjemně a zároveň netradičně strá-

veným školním dnem...

Vychovatelka Eva Ondrová

Občanské sdružení ONŽ 

– pomoc a poradenství pro ženy a dívky
P O R A D N A   P R O   Ž E N Y   A   D Í V K Y

nabízí tyto služby:

- odborné sociální poradenství 

- telefonická krizová pomoc – Linka pro ženy a dívky tel: 603 210 999

- preventivní přednášky pro školy i pro veřejnost

- materiální pomoc – dětské ošacení, zapůjčování dětských kočárků

- klub pro ženy středního věku – Rút 

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.

Kontakt: Divadelní 6, 760 01 Zlín. Tel.: 577 222 626 

e-mail: zlin@poradnaprozeny.eu, www.poradnaprozeny.eu 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
v Mateřské škole Sluníčko ve Slušovicích pro školní rok 2011–2012

Ředitelka MŠ Sluníčko oznamuje termíny a informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve škol. roce 2011–2012.

Děti mohou být přijaty do MŠ pouze na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jejíž nedílnou součástí je vyjádření pedi-

atra. Složku s formulářem žádosti a podrobnými informacemi o přijímání dětí do mateřské školy je možno si vyzvednout 

v budově MŠ na ulici Rovná v termínu od 4. 4. do 8. 4. 2011.

Příjem žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání opatřených vyjádřením dětského lékaře (dříve „zápis do MŠ“) proběh-

ne dne 28. 4. 2011 v době od 12.00 do 17.00 hod. v budově mateřské školy na ulici Rovná.

Současně se žádostí je nutno předložit rodný list dítěte. Jana Tománková, ředitelka MŠ Sluníčko

Lyžařský výcvikový kurz ZŠ Slušovice
I v letoším školním roce se žáci sedmého ročníku zúčastnili lyžařského vý-

cviku. Konal se v termínu 16.–21. ledna 2011 ve Skicentru Kohútka v Javor-

níkách a zúčastnilo se ho 32 sedmáků. 

Dlouho před stanoveným datem od-

jezdu jsme všichni sledovali předpovědi 

počasí. Celou zemi zasáhla silná obleva 

a sněhu rychle ubývalo. V neděli 16. 1. 

jsme vyrazili z téměř jarních Slušovic 

směr Javorníky. Po sněhu nikde ani pa-

mátky. Zaradovali jsme se až při výjezdu 

na Kohútku. Pohled na sjezdovky pokry-

té technickým sněhem znamenal, že 

jsme si lyže nebalili zbytečně. V pondělí 

jsme tedy mohli nastoupit na svah. 

Během dalších dní jsme pak zažili téměř 

vše, co se na horách zažít dá - prosluně-

né sjezdovky, mlhu, sněžení, mráz i hu-

kot sněžných děl. Ve středu jsme pod-

nikli krátkou procházku po hřebeni smě-

rem na hotel Portáš. Během odpoledních 

hodin se konaly přednášky o lyžování 

a horách, navštívil nás i člen Horské služ-

by. Blížil se závěr kurzu, připadl čerstvý 

sníh, sněžná děla pracovala na plné ob-

rátky a čtvrteční výcvik i závěrečný zá-

vod ve slalomu se konaly za téměř ideál-

ních lyžařských podmínek. Všichni zá-

vodníci bez problémů zdolali nástrahy 

trati a nejlepší si domů odvezli medaile, 

poháry a diplomy. V pátek po druhé 

odpolední jsme naposledy zamávali cha-

tě a vyrazili na cestu do údolí. 

Velké poděkování patří Klubu rodičů 

při ZŠ Slušovice, který přispěl na LVK 

částkou 5000 Kč. Za tyto finance byly 

zakoupeny medaile, poháry a sladkosti 

pro účastníky kurzu a dále byla uhraze-

na přednáška Horské služby a odvoz 

zavazadel při zpáteční cestě.

Výsledky závodu ve slalomu: 

Kategorie chlapci: 1. Václav Večeřa, 

2. Tomáš Krajča, 3. Matěj Buriánek.

Kategorie dívky: 1. Pavlína Kutrová, 

2. Zuzana Pavelková, 3. Lucie Hašková.

Kategorie začátečníci: 1. Jaroslav 

Schovajsa, 2. Jakub Škrabana, 3. Lukáš 

Koutek.

Marek Dlabaja a účastníci kurzu
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KAMPAŇ NA OCHRANU LIDOOPŮ

Žáci šestého a osmého ročníku 

Základní školy ve Slušovicích se 

v těchto dnech zapojili do nového 

projektu, který pořádá Zoologická 

zahrada Zlín v Lešné. Kampaň věno-

vanou záchraně primátů vyhlásila 

Evropská asociace zoologických za-

hrad a akvárií (EAZA). 

Jednou z cest, jak se připojit ke kam-

pani na ochranu primátů, je sběr použi-

tých mobilních telefonů. Gorily nížinné 

a ostatní zvířecí druhy afrického pralesa 

jsou totiž ohrožovány těžbou tantalu, 

který je v hojné míře využíván k výrobě 

miniaturních kondenzátorů. Tyto kon-

denzátory se pak používají při výrobě 

mobilních telefonů, notebooků a her-

ních konzolí. Recyklací mobilních telefo-

nů se jednak sníží potřeba jeho primární 

těžby a také vzniká fond na podporu 

kamerunské biosférické rezervace Dja. 

Společnost REMA Systém se totiž zavá-

zala, že za každý mobilní telefon ode-

vzdaný v rámci projektu přispěje částkou 

10 Kč na ochranu této rezervace.

Rezervace Dja na jihovýchodě Kame-

runu patří mezi největší, nejlépe chráně-

né a nejzachovalejší deštné lesy v Africe. 

Přesto i zde žijí skupiny goril nížinných, 

které jsou dennodenně vystavovány ne-

bezpečí v podobě pytláků a těžařských 

společností. Nadějí pro tamní ochranu je 

výzkum v srdci pralesa. Své jméno do-

stala podle řeky Dja, která rezervaci 

v podstatě obtéká a vytváří přirozenou 

hranici celého chráněného území (s vý-

jimkou jihozápadu). Přestože probíhá na 

okraji rezervace těžba (a ilegálně občas 

i v rezervaci), Dja má stále ještě 90 % 

neporušeného území. A tím je unikátní.

Rezervaci chrání čtyři jednotky strážců 

označovaných „ecoguards“. Celkem še-

desát mužů má na starosti tropický 

deštný les o ploše přesahující půl milio-

nu hektarů! V rozbitých botách, bez 

stanů a spojové techniky tu dennoden-

ně čelí nájezdům ozbrojených pytláků. 

Proto se z prostředků, které se získají 

sběrem mobilních telefonů, pořídí pro 

strážce stany, boty, dalekohledy a další 

výstroj. 

Projekt sběru použitých mobilních te-

lefonů už běžel v loňském roce ve větši-

ně českých zoo. Celkem se vybralo 

11 189 mobilů. Zoo Zlín se k projektu 

připojila až v letošním roce.

Dokonce i každý obyvatel Slušovic 

nám může také pomoci. U vchodu naší 

školy je umístěn informační stojan a tu-

bus na sběr starých mobilních telefonů. 

Do tohoto tubusu může kdokoliv dát 

starý a nepotřebný mobilní telefon nebo 

ho po žácích do školy poslat. Za každý 

mobilní telefon předem děkujeme 

a doufáme, že tak všichni podpoříme 

záchranu lidoopů v Kamerunu.

V rámci našeho školního projektu se 

zúčastníme i závěrečného DNE PRIMÁTŮ, 

který se bude konat v areálu Zoo Lešná 

5. června 2011. Výsledkem našeho škol-

ního projektu bude samostatné stano-

viště přímo v areálu zoo obsluhované 

žáky naší školy. Zde budou návštěvníci 

informováni nejrůznější formou o primá-

tech a problematice jejich ochrany (vý-

stava, divadlo, výtvarné dílny… atd.). 

Protože součástí každého projektu jsou 

i informační panely a plakáty, budou 

nejlepší díla vystavena v zoo i při dalších 

příležitostech.

Vladimír Bělín

O koštech, švestkách, přátelství a slivovici
Na stole mám několik papírů poznámek k osmému Slušo-

vickému koštu slivovice. Ano již k osmému. Ten sedmý letos 

22.ledna 2011, je už také historií. Jen pár fotografií dokumen-

tuje, co a jak bylo.

Naše košty organizují členové výboru zahrádkářů spolu 

s majitelem místní pálenice.

Letos se sešlo 38 vzorků slivovice ze Slušovic i okolí a odpo-

ledne vypuklo v restauraci „U Strýčka ´´ veliké koštování, proto-

že i ceny stály za to. Někteří specialisté dokonce poznali „tu 

svoju“ (nebyla to jejich!). 

Byli jsme rádi, že mezi hosty byli též starosta a místostarosta 

města. Účast starosty byla v minulých letech již pravidlem a nás 

organizátory to vždy velice těší.

I když naše košty nejsou co do velikosti nijak rozsáhlé, mají 

spíš takovou komorní atmosféru, přesto je dobře, když se se-

jdou přátelé, sousedi, známí a spolu utvářejí tu náladu, která 

vždy naše košty doprovází. 

Odměnou za tuto námahu je naděje na pěkné ceny za před-

ní umístění včetně diplomu a ostatním, jejichž výborná slivovice 

na tato místa nedosáhla, jsou připraveny vzpomínkové listy, aby 

se jim nespletlo, na kterých koštech to už byli.

Skutečnost, že si letos 1. cenu (koš starosty města Slušovice) 

odnesla účastnice z Lukova, svědčí o tom, že i přespolním 

z našeho mikroregionu se účast může vyplatit. Však to bylo i ve 

Zlínských novinách, jejichž reportéři po celou dobu pilně vyzví-

dali, co to je ta slivovice a co by o ní měli napsat.

Celé to Slušovické koštování vzniklo vlastně už před 7 lety, 

tehdy ještě zásluhou členů výboru přítele Koblížka st., Sedláčka 

st. a tehdejšího předsedy zahrádkářů př. Jedličky, kteří spolu 

s ostatními zahrádkáři připravili dne 9. 4. 2005 tehdy první košt 

slivovice. 

Také spolu organizovali ještě druhý košt k 30. výročí založení 

místního spolku zahrádkářů a také ještě košt třetí.

Ta slivovice, tolikrát chválená i zatracovaná! Co receptů na 

kvas a způsobů pálení tu již bylo? Kolikrát posloužila jako lék, 

důvod k radosti i splínu po nestřídmém pití? Kolik furianství 

přinesla do životů obyvatel východní Moravy?

Je dobře, že je stále s námi, že zůstává jednou z mnoha krás-

ných stále udržovaných tradic pěstování švestek a jejich zpraco-

vání.  
Zahrádkáři Slušovice
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V posledních letech se mluví o epidemii obezity. Hlavní příčinou je nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie. Jezdíme 

auty, autobusy, málo chodíme pěšky. Čím dál tím méně osob fyzicky pracuje a i ve chvílích volna dáváme přednost pasivní 

zábavě u televize a počítačů před aktivním odpočinkem. Přitom přiměřený pohyb chrání naše srdce a cévy a je prevencí 

mnoha dalších nemocí. Většina tolik rozšířených „bolestí od páteře“ je způsobena právě nedostatečným pohybem. Je známo, 

že pohyb také zlepšuje náladu má antidepresivní účinek, posiluje imunitu, celkově udržuje Vaše tělo v pohodě. 

Je Vaše tělo v pohodě?

Své tělo bereme bohužel jen jako samozřejmost a dokážeme 

ho dlouhou dobu plně ignorovat. To se nám daří velmi dobře 

až do chvíle, kdy se něco porouchá. V tom okamžiku si začí-

náme naše tělo uvědomovat, protože vnímáme potíže, které 

mám předkládá v podobě různých příznaků a bolesti. Měl by 

to být signál pro nastolení opětovného řádu k navrácení 

a udržení zdraví. A přitom na naše zdraví mají vliv hlavně dva 

faktory, nekvalitní, nevyvážená výživa a nedostatečná každo-

denní pohybová aktivita. Tyto dva faktory hrají hlavní roli 

v rozvoji chronických neinfekčních onemocnění (civilizační 

onemocnění, metabolický syndrom). Chronická neinfekční 

onemocnění mají na svědomí cca 86% úmrtí. Ze všech nemoc-

ných trpí 77% pacientů právě chronickými neinfekčními cho-

robami (metabolickým syndromem). Vzhledem k tomu, že 

metabolický syndrom nebolí, neuvědomujeme si, že se chová-

me rizikově a v těle pomalu dochází nenápadným, ale velmi 

nebezpečným změnám. Takže nám může v těle „tikat časova-

ná bomba“. V kolika letech dojde k „výbuchu“? Jaké budou 

škody? Bohužel se tyto problémy netýkají jen dospělých. 

Zatímco v roce 1996 počet léčených dětí pro obezitu v ČR byl 

10 000 dětí do 15 let, v roce 2010 již 27 000. V přepočtu na 

1 000 pacientů je podle ÚZIS nárůst až trojnásobný. Problém 

s nadváhou a obezitou se celkově týká mnoha dětí a situace 

se bude podle odhadů zhoršovat. Pokud se obezita neřeší již 

u dětí, osmi dětem z deseti zůstane i v dospělosti. Tepny obéz-

ních děti v deseti letech vypadají jako by jim bylo 45 let. 

Uvádějí to nové studie AHA v New Orleansu. Nadváha a při-

bývající kila nevystavují děti jen posměchu a omezené obrat-

nosti v pohybové aktivitě, ale také mnoha psychickým i zdra-

votním problémům. Dochází k zatěžování pohybového apará-

tu, poruchám růstu, bolestí kloubů, kožním a dýchacím potí-

žím, gynekologickým potížím a poruchám imunity. Nesprávnou 

výživou dochází ke zvýšení hladiny tuků v krvi a tím se zvyšuje 

krevní tlak. Nadměrný přísun sacharidů v podobě různých 

pamlsků zvyšuje hladinu inzulínu v krvi, který brání využití tuků 

jako zásobní energie. Tuk se tedy ukládá do zásoby a to vše 

vede k rozvoji závažných rizikových faktorů (chronická nein-

fekční choroba). Ischemické choroby srdeční, ateroskleróze, 

cukrovce II typu, srdečnímu infarktu a nebo mozkové mrtvici. 

95% dětí má obezitu způsobenou nevyrovnaným příjmem 

a výdejem energie. Pouze 5% obezity u dětí je způsobeno 

hormonálně nebo geneticky. 

Rodiče nemají čas a nebo chuť se obézním dětem věnovat, 

nutí je navštěvovat různé sportovní oddíly, ale zde je vše vsa-

zeno na výkon a tomu nemohou tyto děti stačit. Jsou vystave-

ny velkému psychickému tlaku a posměchu. A tak se dostáva-

jí do začarovaného kruhu, do psychosociální izolace, kterou 

kompenzují jídlem, televizí, počítačem a odmítají chodit ven 

a zdržují se raději doma.

Tyto skutečnosti mne vedou ke snaze poskytnout klientům 

základní informace týkající se této oblasti a to prostřednictvím 

„JCzdraví“. (www.jczdravi.cz)

Co Vy a Metabolický syndrom? 

Každý správný manažer ví, že je velmi nutné část vydělaných 

financí ( aspoň 10 %) investovat zpět na renovaci a obnovu 

výrobního prostředku. Pro Vás je výrobním prostředkem Vaše 

tělo. Dokážete si spočítat, kolik investujete do vlastního zdra-

ví? Je to skutečně těch zmíněných 10 %? S vlastním autem 

chodíme na pravidelné kontroly, v čas ho přezouváme, mění-

me nebo doplňujeme provozní kapaliny, hlídáme, aby dostalo 

kvalitní benzín či naftu. Pravidelně sledujeme jeho technický 

stav. Dokážete spočítat, kolik investujete do vlastního auta? 

U auta je to naprosto samozřejmé, je to přece náš miláček, 

musíme do něho investovat, pokud chceme, aby nás spolehli-

vě dovezlo tam, kam chceme. Ale co naše tělo, „doveze“ nás 

bez problémově tam, kam chceme, nezhasne náš „motor“ 

předčasně? Prošlo by naše tělo „technickou prohlídkou“. 

Pomůže „generálka“ v podobě baypasu nebo transplantace? 

Co nás to bude všechno stát?

V současné době, kdy má podpora zdraví velký význa-

m,(prodloužený odchod do důchodu, proplácení nemocenské, 

nezaměstnanost atd.) by nemělo jít o vynucenou poslušnost, 

ale o vnitřně motivovanou vlastní odpovědnost, dobrou vůli 

a schopnost pomoci sobě i dětem. Všichni by měli mít právo 

na spravedlivou příležitost žít zdravě, adekvátní zdravotní péči, 

potřebné informace a osobní účast na péči o zdraví.

Nabídka

Dovoluji si Vám představit nabídku preventivních programů 

v podobě krátkých intervencí. Náš preventivní program je za-

měřen na poradenství ve výživě a screening civilizačních riziko-

vých faktorů (Metabolický syndrom). Vyjádřit jen jednou větou 

co je to Metabolický syndrom je nesmírně těžké. Není to totiž 

jedna nemoc, ale souhrn mnoha problémů. Nejlépe se dá vy-

jádřit jako: 

„Smrtící kvarteto“

Hlavní příznaky metabolického syndromu:

Abdominální obezita (typ jablko). Vysoký krevní tlak (hyper-

tenze). Cholesterolová a triglyceridová nerovnováha (dyslipi-

demie). Získaná cukrovka (diabetes melitus II typu)

Problém je v tom, že jednotlivé složky se navzájem kombi-

nují a posilují a tak začíná začarovaný kruh, který vede ke 

stále závažnějším problémům. Jako je migréna, deprese, ast-

ma, vysoká hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak, steatóza 

jater, pálení žáhy, diabetes 2 typu, syndrom polycystických 

vaječníků, močová inkontinence, artróza, křečová žíly, dna 

atd. Ty šťastnější skončí s baypasem. V horším případě ty méně 

šťastní zemřou na nějakou cévní příhodu v srdci nebo mozku. 

Protože obětí jsou cévy. Léky a různé přípravky sice mohou 

i přes vedlejší účinky zabrat, ale změna životního stylu pomůže 

vždycky a v každém věku. Lékaři většinou, ale nemají čas 

a příležitost provádět pacienty náročnou cestou ke změnám 

životního stylu. Metabolickým syndromem je totiž postiženo 

enormní množství lidí. Je třeba si uvědomit, že zdravé tělo 

přináší mnohem větší pohodlí, méně bolesti, stresu a mnohem 

více energie.

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Domácí zdravotní péče

Poradna podpory zdraví

Jan Cimburek

Hřbitovní 482, 763 15 Slušovice

Tel.: 739 144 270

E-mail: jczdravi@seznam.cz

www.jczdravi.cz
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Pod sněhem ještě než přijdou deště,

než přijde tání březnové,

když bílé šaty jsou samé laty

a ještě není na nové -

sněženka hlásá jako loni,

že mráz už jaro nepředhoní…

Moji milí věrní čtenáři,

je to skoro k neuvěření, ale opravdu 

jsme se naposledy při mém povídání 

setkali v minulém roce. Doufám, že 

jste si mé přání z jeho závěru vzali za 

své, a v čase, který od té doby uplynul, 

jste prožili kromě běžných starostí a po-

vinností hlavně svým přičiněním hodně 

radostných chvil a báječných prožitků 

v kruhu svých blízkých. Ale přece jen - je 

to už čtvrt roku a od té doby se jistě 

v našich životech hodně událo a nejinak 

je tomu i v naší sluníčkové školičce. Jen 

trošku shrnu, co jsme s našimi dětmi za 

ty tři měsíce kromě běžné každodenní 

práce prožili. V lednu to byl náš tradiční 

velký karneval, pro mě osobně v mém 

působení ve slušovické školičce trošku 

významnější, byl totiž jubilejní. Už pode-

sáté jsem svým „holkám z naší školky“ 

poděkovala nejen za jejich každodenní 

pracovní nasazení, ale také za práci pro 

děti navíc nad rámec jejich povinností. 

I proto jsme si pro naše úvodní karneva-

lové vystoupení tak trochu symbolicky 

zvolily známou písničku se stejným ná-

zvem. Karneval se vydařil, ale na dlouhé 

„spaní na vavřínech“ nebyl čas. Hned 

v následujícím týdnu se naše děti zapoji-

ly do projektu Zahrada, ve kterém různý-

mi formami a prostředky vyjadřovaly své 

představy o tom, jak by měl vypadat 

prostor na trávení jejich času při pobytu 

venku. Ztvárňovaly jej prostřednictvím 

stavebnic, výtvarných a pracovních tech-

nik, vyjadřovaly svá přání v diskusích. 

Výsledky jejich tvořivé činnosti jsme pak 

doložili k žádosti o dotaci, která by nám 

při kladném vyřízení pomohla naši nevy-

hovující zahradu alespoň částečně zrevi-

talizovat. V lednu jsme také s předškol-

ními dětmi navštívili ještě před zápisem 

základní školu, aby se děti seznámily 

s cestou do školy,  jejími prostorami 

a novým panem ředitelem. Tyto děti pak 

absolvovaly zápis do první třídy základní 

školy. Viděli jsme několik pohádkových 

představení, zpívánkové vystoupení, na-

vštívili jsme místní knihovnu, ordinace 

zubních lékařek při preventivním vyšet-

ření zoubků, dětské zábavní centrum 

Galaxie ve Zlíně, zástupci naší mateřinky 

popřáli nově narozeným slušovickým 

dětem všechno dobré svým vystoupe-

ním při jejich vítání do života. Není toho 

zrovna málo, co jsme kromě běžného 

vzdělávacího programu s dětmi za tu 

dobu zvládli. A ještě to není všechno. 

Bezesporu významnou událostí v životě 

naší školičky je naše první účast na pře-

hlídce mateřských škol Československý 

škrpálek, který patrně v době, kdy čtete 

tyto řádky už bude minulostí a budeme 

vědět, jak vše dopadlo. Ale teď, kdy píši 

své povídání, teprve žije celá školka pří-

pravami na tuto akci. Přehlídky se zú-

častníme vystoupením našich dětí 

z kroužku valašských tanečků s pásmem 

Řemesla, složeným z písniček, tanečků, 

říkadel a halekaček. Tyto děti trénují 

a nacvičují, aby se předvedly v co nejlep-

ším světle, ostatní se účastní přípravou 

doplňkových výrobků. Děti ze tří tříd si 

vyzkoušely práci s keramickou hlínou při 

výrobě škrpálků, kreslily a malovaly na 

téma Jak se žije nejen v lese. Součástí 

přehlídky je i doprovodná výstava dět-

ských prací a myslím, že výtvory našich 

nejmenších stojí za to představit i dál ve 

světě než jen na nástěnce mateřské ško-

ly. Všichni se moc těšíme, že se naše ši-

kovné děti představí širší veřejnosti, ale 

zároveň se nám dospělým do těchto ra-

dostných pocitů mísí trošku obavy z ne-

známého - jedeme poprvé a nevíme, co 

nás čeká. Jaká bude organizace, prosto-

ry, technika, tréma před vystoupením, 

lidé okolo…? Pevně však věřím, že nás 

naše děti podrží a všechno dobře zvlád-

neme. A samozřejmě vás o tom budu 

informovat. Tak nám držte palečky 

a mějte krásné jaro nezávisle na tom, 

jaké bude počasí.

Jana Tománková

PUPIL OF THE YEAR 
– 7. ročník soutěže o nejlepšího angličtináře 

Soutěž „Žák roku“ je určena pro žáky 2. stupně a na naší škole se koná pravidel-

ně od roku 2005. Žáci, kteří berou angličtinu nejen jako povinný předmět, si pro-

věří své znalosti, mohou srovnat své jazykové dovednosti se svými vrstevníky a vy-

zkouší si, jak vypadají jazykové testy, které je mohou v budoucnosti čekat. Celá 

soutěž sestává ze tří částí.

1. Písemný jazykově – gramatický test (grammar test).

2. Porozumění poslechu (listening comprehension).

3. Konverzace (conversation).

Každý účastník musí tedy prokázat své znalosti a dovednosti v různých oblastech 

používání cizího jazyka. Letos se soutěž konala v pondělí 28. 2. 2011 a zúčastnilo 

se jí 42 žáků. V jednotlivých kategoriích uspěli tito soutěžící:

6. ročník: 1. Ondřej Trnovec, 2. Hedvika Pekařová, 3. Daniel Bělíček

7. ročník: 1. Lenka Červenková, 2. Lucie Hašková, 3. Monika Hubáčková

8. ročník: 1. Jaroslav Pečiva, 2. Jan Žaludek, 3. Jakub Bělíček

9. ročník: 1. Pavel Mlích, 2. Michaela Kolková, 3. Aneta Kupcová

Nejúspěšnější soutěžící získali diplomy a poukázky na nákup knih. Organizátoři 

soutěže děkují Klubu rodičů při ZŠ, který poskytl finanční prostředky na ceny.

Vyučující anglického jazyka
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• Jubilanti

 LEDEN 2011

Arnošt Manna 70 let

František Krajča 70 let

Jarmila Julinová 85 let

Alžběta Schreiberová 80 let

Marie Fotterová 85 let

 ÚNOR 2011

Alena Vávrová 70 let

 BŘEZEN 2011

Miroslava Švajdová   70 let

Edvard Plšek   75 let

Alois Škabraha   75 let

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

• Narození
Jáchym Hefka

Daniel Kovář

Jonáš Macek

Anna Čalová

Amálie Landrová

Matyas Macourek

Michael Macourek

Adéla Kolářová

Antonín Minarčík

Lukáš Richter

Sabina Škubicová

Šťastným rodičům blahopřejeme.

• Úmrtí
František Štarha

Miloslav Švajda

Vladimír Rak

Vlasta Manďáková

Zdenka Procházková

Drahomíra Schreiberová 

(opomněli jsme zveřejnit v minulém 

čísle SN)
 Pozůstalým vyjadřujeme 
 upřímnou soustrast!

•Sňatek uzavřeli

Pavel Černoch a Anna Pavelková

Novomanželům přejeme hodně štěstí! 
matrikářka

• Jubilanti

 LEDEN 2011

Arnošt Manna 70 let

František Krajča 70 let

Jarmila Julinová 85 let

Alžběta Schreiberová 80 let

Marie Fottero á 85 let

Společenská 
 kronika

ZLATÉ SVATBY
V prvním týdnu letošního roku osla-

vili krásných 50 let společného života 

manželé 

Stanislav a Ludmila Sedláčkovi,

v měsíci únoru oslavili půlstoletí 

manželského života manželé 

Oldřich a Františka Lexovi 

a v březnu slavil třetí „zlatý“ manžel-

ský pár 

Dušan a Emílie Bednaříkovi.

Oslavence navštívili u této příleži-

tosti představitelé města, aby jim po-

děkovali za příkladný manželský život 

a popřáli do dalších let hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se přišli rozlou-

čit a doprovodit na poslední cestě paní 

Vlastu Manďákovou. Velké poděkování 

za slova útěchy patří Otci Emilovi Matušů 

a paní Jitce Bednaříkové.

Manžel a děti s rodinami

Velmi děkujeme MUDr. Filipu Bartlovi 

za péči o pana Františka Štarhu v jeho 

nemoci a posledních dnech.

Vlasta Štarhová, Laděna Freundová

STATISTIKA

– rok 2010 v číslech
statistický přehled 

– srovnání s rokem 2009

  2010 2009

Uzavření manželství  15  24

z toho - církevních 5 8

 - občanských 10 16

Narození 42 34

z toho - chlapců  25 14

  - děvčat 17 20

Úmrtí  20 15

z toho - mužů 9 7

 - žen 11 8

Přistěhovalo se 43 59

Odstěhovalo se 55 70

Celkový počet občanů 

ke dni 31.12. 2 975 2965

Chirurgická ambulance

Slušovice – Vizovice
• Ordinační doba – Slušovice

nám. Svobody 57, budova AB

pondělí 17.00 – 11.00 hodin

úterý 12.00 – 16.00 hodin

středa 12.00 – 14.00 hodin 

 (kontroly – převazy)

čtvrtek 17.00 – 11.00 hodin

pátek  12.00 – 15.00 hodin

• Ordinační doba – Vizovice

Masarykovo nám. 20

pondělí 12.00 – 16.00 hodin

úterý 17.00 – 11.00 hodin

středa  –––

čtvrtek 12.00 – 15.00 hodin

pátek  17.00 – 11.00 hodin

Lékař: MUDr. Haša Eduard

Sestra: Mikulčáková Věra

Telefon: 603 101 981

SBĚR PAPÍRU 
v ZŠ Slušovice

Jarní sběr papíru v areálu ZŠ Slušo-

vice se uskuteční ve dnech 4. – 7. 

dubna 2011. 

Akce je určena pro všechny občany 

města. Výtěžek ze sběru jde na konto 

Klubu rodičů při ZŠ, který je následně 

využíván na podporu akcí školy, činnost 

zájmových kroužků, soutěže, odměny 

a ceny pro žáky, kulturní a sportovní vy-

stoupení apod. 

 Vedení ZŠ a Klub rodičů


