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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

přeje vedení města
 Slu

šov
ice

Příjemné prožití velikonočních svá
tků

Milí přátelé, 

když jsem chodil ještě na základní 

školu a bylo krátce před Vánocemi, 

tak jsem bezděčně vyslechl rozhovor 

svých spolužaček, které kdysi chodi-

ly do náboženství. Ani jim nepři-

padlo, že za nějaký čas budou vá-

noční svátky a také se na ně moc 

netěšily. Byly z nastávajících svátků 

dost smutné. Bylo to pochopitelné. 

Neměly žádnou adventní přípravu 

na nadcházející svátky. Obsah svát-

ků Narození Pána Ježíše se jim jaksi 

vyprázdnil. Existuje jedno úsloví, 

které říká: „Jaký pátek, takový svá-

tek.“ 

Velikonoční svátky jsou prvotní 

svátky naší víry. Dříve než se slavily 

Vánoce, dávno před tím se slavily 

Svátky Kristova vítězství nad smrtí. 

Na Velikonoce se připravujeme pro-

žíváním postní doby. Snažíme se více 

myslet na druhé a také se snažíme 

odstraňovat z našeho života vše, co 

se nelíbí našemu Pánu i našim bliž-

ním. Jdeme více do sebe, abychom 

se poznali ve světle učení Pána 

Ježíše a snažíme se o nápravu živo-

ta. Po dobře prožité postní době 

máme možnost prožít radost z Ježí-

šova vítězství nad lidskou pomíji-

vostí. 

Ve vyznání naší víry se modlíme, 

že Pán Ježíš trpěl velká muka a pak 

zemřel na kříži. Kříž byl ve starověku 

symbolem hrozné smrti. Kruté a vel-

mi bolestné. Položili ho do hrobu, 

ale on na třetí den vstal a vstoupil 

do zcela jiného způsobu života. Pán 

Ježíš se nevrátil jednoduše do staré-

ho způsobu života. Říkáme, že měl 

oslavené tělo, které bylo zcela jiné 

než to, které podléhá nemocem, 

bolestem a smrti. Proměněné tělo 

nepodléhá času a přírodním záko-

nům. V této proměně je velká naděje 

i pro každého člověka na této zemi. 

Ukazuje velkorysost Božího plánu 

s námi lidmi. 

Některým dětem dělá potíže po-

chopit tři dny jeho pobytu v hrobě. 

Je to velmi jednoduché. Zemřel 

v pátek a krátce nato byl položen do 

hrobu. Židé počítali začátek nového 

dne od západu slunce, takže první 

den jeho pobytu v hrobě, i když vel-

mi krátký, byl pátek a večer se říkalo, 

že je sobota. V sobotu večer začínal 

další den a to byl již třetí. Pán Ježíš 

nebyl v hrobě ani celých osmačtyři-

cet hodin. Podle židovského počítání 

však byl tři dny v hrobě. 

Tyto dny se snažíme prožívat 

s církví a prožíváme Ježíšovu odda-

nost do Otcovy vůle jak na Zelený 

čtvrtek, tak při jeho utrpení na Velký 

pátek. Liturgický klid na Bílou sobotu 

nám dává možnost připravit se na 

radostné Aleluja – Chvalme Pána při 

večerní bohoslužbě, která svou po-

vahou již patří do nedělního Božího 

hodu velikonočního. 

Přeji Vám všem, abyste byli po-

vzbuzeni Jeho vítězstvím nad smrtí, 

a každému, ať se více rozhoří jiskřič-

ka naděje na nový život, který nám 

Pán Ježíš připravil právě svým utrpe-

ním, smrtí a zmrtvýchvstáním. Do 

dalších dnů a celé velikonoční doby 

Vám všem ze srdce žehná

 otec Emil.
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• ZaMě schválilo přijetí krátkodobého 

revolvingového úvěru ve výši 5 000 000 

Kč od Komerční banky, a.s. na účel „Pro-

financování časového nesouladu mezi 

výdaji a příjmy rozpočtu města. Úvěr 

bude poskytnut bez zajištění. Zvolená 

úroková sazba: 14D PRIBOR + 1,80% 

p.a.. Konečná jednorázová splatnost 

úvěru je 10. 9. 2010. 

• ZaMě schválilo závěrečný účet města 

a příspěvkových organizací za r. 2009. 

• ZaMě schválilo rozpočet města Slušo-

vice na rok 2010. 

• ZaMě schválilo dle § 6 odst. 5 písm. a) 

a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. 

O územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů (stavební 

zákon), pořízení nového Územního plá-

nu Slušovice. Na pořízení návrhu nového 

ÚP se dá získat dotace až do výše 100 % 

z inovačního operačního programu IOP.

• ZaMě schválilo odprodat části pozem-

ku p.č. 1551/94 v ul. Hřbitovní za částku 

300 Kč/m².

• ZaMě neschválilo záměr odprodat 

pozemek p.č. 1474/9 v k.ú. Slušovice.

• ZaMě neschválilo záměr odprodeje 

pozemků p.č. 1753/67 a p.č. 1753/68 

v k.ú. Slušovice.

• ZaMě neschválilo záměr odprodeje 

pozemku p.č. 1530/24 v k.ú. Slušovice.

• Zastupitelstvo města schválilo odkou-

pení pozemků ve vlastn. obce Březová: 

p.č. 1462/4 o výměře 1 025 m²,

p.č. 1467/40 o výměře 568 m²,

p.č. 1465/73 o výměře 113 m²,

p.č. 1465/68 o výměře 214 m²,

p.č. 1462/11 o výměře 71 m²,

vše v k.ú. Březová za částku 50 Kč/m².

• ZaMě schválilo bezúplatný převod 

pozemku p.č. 1467/36 v k.ú. Slušovice 

zapsaného na LV 60000 (Úřad pro zas-

tupování státu ve věcech majetkových) 

Rozpočet města Slušovice na rok 2010 (v tis. Kč)

• P Ř Í J M Y

Daňové příjmy 22 025

Nedaňové příjmy 1 843

Kapitálové příjmy 850

Přijaté dotace 42 693

Zůstatek z roku 2009 2 703

Revolvingový úvěr 5 000

Investiční úvěr – ČOV 5 000

Příjmy celkem 80 114

• V Ý D A J E

Lesní hospodářství 120

Kultura 120

Oprava památek 100

Propagace města 100

Místní komunikace 2 295

Chodníky 500

Dopravní obslužnost 209

Kanalizace, ČOV 42 757

Školství 7 714

Služby města Slušovice 

– dotace na provoz 2 300

Knihovnictví 170

Kabelová televize, rozhlas 30

Tisk novin 120

Městské kulturní středisko 200

Fotbalový stadion 600

Dětské hřiště 100

Bytové hospodářství 130

Veřejné osvětlení 650

Veřejné pohřebiště 70

Územní rozvoj 200

Sportovní hala 50

Dostihový areál 570

Žádosti na dotace 160

PD – dostihová dráha 200

PD – sokolovna 300

Svoz komunálního odpadu 1 900

Péče o vzhled města 150

Sociální péče 160

Požární ochrana 190

Daň z příjmu za město 500

Příspěvky organizacím a spolkům 550

Místní zastupitelské orgány 1 500

Činnost místní správy 6 460

Splátky půjček 6 900

Výdaje celkem 78 075

Hospodaření města za rok 2009 (v tis. Kč)

• P Ř Í J M Y

Daňové příjmy 24 741

Nedaňové příjmy 4 095

Kapitálové příjmy 1 570

Přijaté dotace 7 782

Příjmy  38 188

Zůstatek z roku 2008 4 725

Příjmy celkem 42 913

• V Ý D A J E

Výdaje lesního hospodářství 124

Kultura 97

Oprava památek 186

Propagace města 70

Místní komunikace 1 884

Chodníky a parkoviště 431

Dopravní obslužnost 148

Vodovody 700

Kanalizace, ČOV 2 009

Školství - ZŠ, MŠ 7 179

Služby města Slušovice 3 891

Knihovnictví 142

KBTV, rozhlas 80

Tisk novin 116

Městské kulturní středisko 

- běžný provoz 181

Fotbalový stadion 801

Dětské hřiště 119

Bytové hospodářství 518

Veřejné osvětlení 707

Veřejné pohřebiště 68 

Zídka Cirón - protierozní 292

KS a územní rozvoj 482 

Sportovní hala 95

Dostihový areál 4 394

Studie rekonstrukce sokolovny 36

Svoz komunálního odpadu 1908

Péče o vzhled obce 100

Celkem sociální péče 140

Požární ochrana 1 510

Daň z příjmu za město 1 422

Příspěvky organizacím a spolkům 451

Půjčka MAS VAS 83

Místní zatupitelské orgány 1 320

Činnost místní správy 6 226

Volby do Evropského parlamentu 33

Výdaje provozní 

a investiční celkem 37 943

Splátky půjček, úvěru     

vodovod dům č.p. 590, 

část pozemku p.č. PK 595 2 267

Výdaje celkem 40 210

Ze zasedání zastupitelstva města
do vlastnictví města Slušovice. Na po-

zemku se nachází část místní komunika-

ce ul. Dostihová, zařazená do pasportu 

místních komunikací, a veřejná zeleň.

• Starosta informoval členy zastupitels-

tva, že radou města byl dne 8. 2. 2010 

schválen pasport místních komunikací.

• ZaMě schválilo znění smlouvy o do-

pravní obslužnosti uzavřené mezi měs-

tem Slušovice a Zlínským krajem.

• ZaMě schválilo zadání projektů na ak-

ce „Rozšíření stávajícího sběrového dvo-

ra Slušovice“ a „Separace biologických 

odpadů ve městě Slušovice“.

Termíny dostihových dnů 

v roce 2010 
30. května - neděle • 3. července - 

sobota • 22. srpna - neděle 

• 28. října - čtvrtek (státní svátek)

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme, abyste nezapo-

mněli zaplatit poplatky za komu-

nální odpad a psy.
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Tisková zpráva:

Zahájení projektu 

„Intenzifikace ČOV Slušovice“

Město Slušovice dne 17. února 2010 

zahájilo stavební práce na projektu 

„Intenzifikace ČOV Slušovice“. Stavební 

firma Zlínské stavby, a.s. Zlín, provedla 

zaměření podzemních sítí a začala pří-

pravné práce na staveništi. 

Vlastní předání staveniště zhotoviteli 

bylo uskutečněno Technickým dozorem 

investora, který vykonává firma MP 

RENTAX, s.r.o. Zlín, dne 27. ledna 2010. 

Stavební firma musela zahájení staveb-

ních prací přizpůsobit klimatickým pod-

mínkám v místě stavby.

Projekt je spolufinancován z prostřed-

ků EU (FS), OP ŽP, výzva č. 3. 

 Ing. František Pavelka, starosta

Zásah do stromoví na náměstí ve Slušovicích
Ministerstvem životního prostředí byla akceptována dotace z Evropské unie na 

ořez a kácení stromů na náměstí u kostela a sochy Sv. Jana Nepomuckého. 

Vykácením tak velkých stromů, které zde stojí století, se změní ráz místa, na který 

jsme celý život zvyklí. Bude nás to bolet a možná nám dlouho budou chybět koruny 

vzrostlých stromů.

K této úpravě muselo dojít z důvodu špatného stavu stromů. U jírovce maďá-

lu (kaštan) již životnost stromu skončila, stav je velmi špatný, kmen zkroucený a uvnitř 

prohnilé dutiny. Také dvě lípy dopadly obdobně. Stav ostatních stromů je také špatný, 

ale odborným zásahem se pokusíme obnovit a prodloužit jejich životnost. Stromy 

byly posuzovány nezávisle dvěma odborníky. Na žádost městské rady byl Agenturou 

pro ochranu přírody a krajiny zpracován dendrologický posudek, který poukázal na 

špatný stav stromů a nebezpečí zhroucení. A o tři měsíce později Ing. Evou Damcovou, 

dendroložkou a zahradní architektkou. I když byly posudky nezávislé, došlo k plné 

shodě odborníků, kterým skutečně záleží na zachování každého stromu. Není tedy 

pochybnosti o opodstatnění tohoto zásahu. 

Proto vás prosím o jistou shovívavost i úctu. Tak jako lidé umírají také stromy

a i my se musíme pokořit a přijmout skutečnost, která se nedá změnit.

red

Protože mám možnost ihned reagovat na příspěvek paní 

Musilové, chtěla bych podat vysvětlení.

Psí exkrementy nepatří mezi biologický a nebezpečný od-

pad. Jsou považovány za smetky tak jako jiná špína na ulici. 

Ukládají se mezi komunální odpad, a proto patří do běžných 

odpadkových košů. Na území města je 61 odpadkových ko-

šů, které služby města týdně vyvážejí. Také lze posbírané 

exkrementy vhodit do jakékoliv popelnice nebo kontejneru 

u domů. 

S paní Musilovou jsme si sedly a probraly problematiku 

pejskařů. Vždy je dobré, když je možné diskutovat. Iniciativa 

občanů může vést ke změnám pro všechny z nás potřebným. 

Když se v roce 2008 obracely maminky na radu města s pe-

ticí, ve které žádaly otevření centra pro matky s dětmi, nikdo 

jsme netušili, že v roce 2009 již bude pracovat velice úspěšně 

Klub maminek při Centru pro rodinu. Našly se prostory, pení-

ze, ale především tu byly aktivní maminky, které v dobrovol-

nické práci stmelují klub a připravují program.

Stejným způsobem pracuje již několik desetiletí úspěšně 

Klub důchodců. To, že je aktivní a všichni se tam cítíme dob-

ře, je zásluhou dobrovolníků. Na práci dobrovolníků stojí 

všechny spolky ve městě. Chovatelé, zahrádkáři, včelaři, 

myslivecké sdružení, skauti a také taneční skupiny, ať je to 

Kontrast dance nebo mažoretky, chrámový sbor, stejně jako 

sportovní kluby a sportovní asociace, fotbalový klub a hasiči 

pracují jako dobrovolníci. Možná že si ani neuvědomujeme, 

kolik lidí v našem městě se dobrovolně ve svém volném čase 

věnuje veřejně prospěšné činnosti.

Je škoda, že o sobě málo víme. Proto je dobré, když spolky 

dají o sobě vědět krátkými článečky v novinách. Vždyť to 

není chlubení, ale sdílení. Tak se o sobě něco dozvíme a naše 

řady se mohou naplnit i novými a mladými členy.

Spolková činnost vždy utvářela obecní komunity a sbližo-

vala lidi. V každé době se spolky utvářejí podle zájmů obyva-

tel, ale vždy za nimi stojí osobnost, která je vede. Ve městě 

již není orchestr ani divadelní soubor, není zde ani slavný 

Hlahol, ale co víme, možná se za pár let objeví talent, který 

opět začne kolem sebe sdružovat lidi podobných zájmů 

a obohatí život celého našeho městečka novými aktivitami.

Proto naslouchejme těm, kteří kolem sebe něco krásného 

tvoří a nesnažme se je utlačit ani pošlapat.

 Místostarostka

PEJSKAŘI, POVSTAŇME!!!
Opět jsme byli my a naši psí miláčkové kritizováni ve 

Slušovických novinách č.2/2010, že neuklízíme po svých pej-

scích.

ALE kde jsou odpadkové koše, pytlíky a rukavice ???

NIKDE.

Odpadkové koše jsou především na náměstí a v okolí kruho-

vého objezdu.

Udělejte si průzkum se svým pejskem a podívejte se , kolik je 

ve Slušovicích odpadkových košů ve směru:

z náměstí na ulici Hřbitovní a Na Stráni

z náměstí na dostihovku a kolem dostihové dráhy

od zdravotního střediska směrem na Hvozdnou

od náměstí na Rovnici a přilehlé ulice až ke školce

od náměstí ke škole

od náměstí za kostel , přes most 

atd.

KOŠE TAM NEJSOU!!!

Na procházku jdete vy, váš pejsek, vy po něm uklidíte hro-

mádku a najednou vás jde víc-

-vy, pejsek a hovínko, protože ho nemáte kam vyhodit!!!!

Pojďme situaci řešit s Městským úřadem , který nás s oblibou 

kritizuje, ale řešení nenabízí.

Pojďme řešení navrhovat MY!

Radnice vybere ročně přes 60.000 Kč na poplatcích za psy 

a co pro ně dělá???

NIC !!!

Máme prostory pro venčení psů, máme park pro psy, máme 

výcvikové prostory, máme odpadkové koše?

NEMÁME NIC !!!!

Povstaňme a pojďme to změnit – společně to dokáže-

me!!!

Vaše nápady, poznatky a stížnosti uvítám na adrese :

musilova@pables.cz 

nebo na tel. 603 293 575

 Jana Musilová a její psí smečka
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Rok 2009 v městské knihovně
Číselné ukazatele Městské knihov-

ny ve Slušovicích ke dni 31. 12. 09

Počet registrovaných čtenářů: 414 

Z toho mládeže do patnácti let: 112 

Počet výpůjček: 18.410 

Dospělí celkem: 11.484 

Naučná: 2.380 

Beletrie: 9.104 

Děti celkem: 2.560 

Naučná děti: 805

Beletrie děti: 1.755 

Časopisy: 4.359 

 

Počet návštěvníků: 3.896

Počet návštěvníků internetu 281

Počet návštěvníků webu 5.970

Počet knih v MěK 9.990

Počet CD-ROMů 22

Počet odebíraných časopisů 29 

V roce 2009 bylo zpracováno 742 

nových knih. Mezi novými knihami jsou 

také dary od občanů, za což jim tímto 

děkuji. Vyřazeno bylo 354 opotřebova-

ných a zastaralých knih. 

Postupně jsou přebalovány nevzhled-

né barevné obaly nebo obaly z ubruso-

viny, do kterých se v určitých letech 

obalovalo.

V roce 2009 byla takto přebalena dět-

ská beletrie, počátkem tohoto roku be-

letrie pro dospělé. 

V přebalování a přeznačování se stále 

pokračuje. 

Automatizace knihovnických pro-

cesů

Knihovna od poloviny roku 2008 pra-

cuje s automatizovaným knihovnickým 

systémem KP WIN SQL. Tento rozšířil 

možnosti služeb pro veřejnost (on-line 

katalog spolu se čtenářským kontem, 

tisk výpůjček, hlášení, že uvedenou kni-

hu již měli vypůjčenou a kdy, možnost 

rezervace a zjištění, zda je kniha právě 

v knihovně, či je vypůjčena, vyhledávání 

v nových knihách atd.).

Tento program také vygeneruje nej-

čtenější knihy – oblíbených TOP 20, 

uveřejňovaných ve Slušovických novi-

nách.

V roce 2009 knihovna získala mož-

nost zobrazovat v on-line katalogu ná-

hledy obálek (u starších knih do roku 

1989 se obálky nezobrazují, po roce 

1989 se najde pár výjimek, u kterých 

nebylo možné obálku stáhnout).

Čtenáři mají laminované průkazy. 

Dostávají každoročně kalendáříky, kde si 

mohou značit datum poslední návštěvy, 

aby dodrželi výpůjční lhůtu 1 měsíc. 

Akce pro veřejnost 

• Uskutečnily se 3 besedy pro před-

školní děti. Děti se zde seznámily s kni-

hovnou a s tím jak vyhledávat knihy. 

Povídáme si o pohádkových postavič-

kách, o tom, co v knihách mohou najít a 

také jak se ke knihám chovat.

• Od sezóny 2008/2009 zajišťuji pro 

občany permanentky a svoz do Měst-

ského divadla Zlín, v sezóně 2009/2010 

této možnosti využilo 15 občanů.

• V březnu (březen Měsíc internetu) se 

konaly 2 kurzy internetu pro začátečníky 

a výprodej vyřazených knih.

• V říjnovém Týdnu knihoven se celý 

týden mohli zaregistrovat noví čtenáři 

bez poplatku a taktéž upomínky byly 

promíjeny.

• V knihovně probíhá časově neome-

zená sbírka pro Útulek pro zvířata v 

nouzi na Vršavě. V zimním období se 

sbírají staré (ale oprané) deky, ručníky, 

svetry, vše pro pelíšky. A v každé roční 

době vodítka, obojky, piškoty a po-

choutky. Pokud byste rádi také něčím 

přispěli, stačí věci přinést v půjčovní do-

bě do městské knihovny. Děkuji všem, 

kteří se sbírky již zúčastnili.

Regionální služby

Poskytujeme regionální služby a me-

todické vedení obecním knihovnám 

v Březové, Hrobicích, Neubuzi a Místní 

knihovně v Dešné. Nově od října 2009 

přibyla Obecní knihovna v Želecho-

vicích.

A na závěr základní informace pro ty 

z vás, kteří se chcete stát čtenáři knihov-

ny.

Půjčovní doba:

PO: 13 - 18 hodin

ÚT: 14 - 18 hodin

ST:           z a v ř e n o

ČT: 9 - 11 hodin 13 - 17 hodin

PÁ: 9 - 11 hodin 

Telefon: 577 981 627

Email: knihovna.slusovice@cmail.cz

Webové stránky a on-line katalog 

knih: www.slusovice.knihovna.info

POZOR! 

Nové webové stránky knihovny vč. 

on-line katalogu najdete na 

www.slusovice.knihovna.info

Registrační poplatky na rok (rok od 

registrace, ne kalendářní rok)

Děti – 20 Kč

Studenti a důchodci – 30 Kč

Ostatní – 50 Kč

Důchodci od 70 let věku v daném ro-

ce – zdarma

Knihy si můžete půjčit na jeden měsíc 

s tím, že pokud si je nerezervuje další 

čtenář, je možné výpůjční lhůtu před je-

jím uplynutím prodloužit o další měsíc 

(celkem až na tři měsíce).

 

Těším se na Vaši návštěvu. 

Jana Kapustová,

 Městská knihovna ve Slušovicích

Placená inzerce
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Žijí s námi – žiji s Vámi

„Tatí?! Tady něco leze!“ „ Nemusíš se 

bát, to je štírek domácí, ten se živí hlav-

ně roztoči, kteří žijí všude v našich do-

mech.“ Vzal jsem fotoaparát značky 

Leica a bez příprav jsem udělal několik 

fotografií tohoto 2 mm velkého dravce. 

Bylo mi jasné, že určení druhu jako 

Chelifera candroides (L 1758) je jen kva-

lifikovaný odhad, protože přesné vědec-

ké určení druhu je možné pouze po 

usmrcení a vypreparování. Já jsem však 

fotil pro Slušovické noviny, abych před-

stavil dalšího zajímavého obyvatele, kte-

rý žije s námi. Štírkům byla a je věnová-

na pozornost ve všech učebnicích i en-

cyklopediích. Od štírů se liší především 

malými rozměry (1–3 mm) a chybějící 

jedovou žlázou na zadečku. Štírci jsou 

rychlí lovci drobného hmyzu a roztočů, 

které dokážou vytahovat klepítky z úz-

kých štěrbin. Svým plochým tělem se 

snadno dostávají mezi listy starých knih, 

kde loví pisivky (drobný hmyz), a proto 

původní české jméno bylo knižní. Na 

půdách (například v odložených starých 

knihách) se s ním můžete setkat mno-

hem častěji než v dnešních moderních 

domácnostech. 

Tyto vlastnosti, které jsou často popi-

sované, vedly k tomu, že se začalo říkat 

hlavně v kopané (ale i v jiných sportech) 

drobným svižným útočníkům, kteří se 

dokáží proplést obranou soupeře a bo-

jují s plným nasazením „štírci“. Nevím, 

zda jsou sportovní komentátoři znalci 

skutečných štírků, ale podle mě je tento 

výraz velmi přesný a vtipný. Přeji všem 

mladým sportovcům, aby se o nich psa-

lo stejně jako v zápise z mezinárodního 

utkání v roce 2009: „Česko – Malta 1: 0 

...86. minuta : Štírek Limberský se po-

koušel zprava prosmýknout do pokuto-

vého území...“

Až potkáte někde u vás doma štírka, 

vzpomeňte si, že i malí tvorové mohou 

být velmi stateční a navíc se dojemně 

starat o mladé. Docela by mě zajímalo, 

kolik z vás se se štírkem v životě setkalo. 

Většina obyvatel totiž o tomto zajíma-

vém druhu, který žije v jejich bezpro-

střední blízkosti, nemá vůbec tušení. 

A to je škoda...

 Váš Netopýr

Před více než čtyřiceti lety jsem štírky 

několik let pozoroval mezi starými kni-

hami na „hůře“ u babičky. Je nesmírně 

zajímavé pozorovat samičku, jak nosí ve 

vaku pod zadečkem mláďata (dočetl 

jsem se, že je jich 20 – 40 a od vylíhnutí 

z vajíček je živí zvláštním tekutinou, kte-

rou vylučuje z vaječníků) a v posledním 

stádiu péče na ní drobní štírci dokonce 

jezdí jako na koníkovi. Zůstával jsem 

v úžasu, jak jsou tak malí tvorové stateč-

ní. Občas jsem některého trochu po-

škádlil. Dal jsem mu například do cesty 

prst a on se nesnažil utéct, ale postavil 

se proti prstu se vztyčenými klepítky 

a nejraději by mne zakousl. 

Jsou to skuteční „lvi mikrosvěta“.

Poděkování 

SDH Slušovice
Dne 13. února 2010 se uskutečnila 

v prostorách GOLF STARU končinová 

zábava. Bylo to splnění jednoho z bodů 

plánu činnosti na rok 2010, který schvá-

lila Valná hromada SDH Slušovice na své 

výroční schůzi.

Policie informuje
K 1. lednu letošního roku došlo k roz-

dělení Krajského ředitelství Jihomorav-

ského kraje na tři samostatná krajská 

ředitelství, a to Krajské ředitelství policie 

kraje Vysočina, Krajské ředitelství policie 

Jihomoravského kraje a Krajské ředitel-

ství policie Zlínského kraje. 

Do funkce ředitele Krajského ředitel-

ství policie Zlínského kraje byl ustanoven 

plk. Ing. Bedřich Koutný, náměstkem 

pro uniformovanou policií byl ustanoven 

plk. JUDr. František Dočekal.

Teritorium obvodního oddělení policie 

Vizovice bylo rozděleno do pěti okrsků, 

kdy okrsek, do kterého spadají obce 

Slušovice, Veselá a Březová, mají přidě-

len tito policisté:

prap. Jana Gabrišová (mládež),

prap. Martin Dulík,

pprap. Bc. Michael Mazal,

pprap. Dana Zajíčková.

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

v MŠ Sluníčko ve Slušovicích 

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko 

oznamuje termíny a informace 

o přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání ve šk. roce 2010–2011.

Děti mohou být přijaty do mateřské 

školy pouze na základě žádosti zákon-

ných zástupců dítěte, jejíž nedílnou sou-

částí je vyjádření pediatra. Formulář žá-

Končinovou zábavou končila plesová 

sezóna. Zábava se konala vždy v sobotu 

před popeleční středou a slušovičtí hasi-

či tuto tradici stále zachovávají. Proto 

jako každoročně i v letošním roce bylo 

v únoru možno spatřit dvojice členů 

SDH, kteří s pozvánkami obcházeli do-

mácnosti. Děkujeme všem občanům, 

kteří zakoupením vstupenek finančně 

podpořili náš sbor. 

Poděkování patří všem sponzorům za 

finanční a věcné dary, personálu Golf 

star za příjemné prostředí a obsluhu 

a také všem členům SDH Slušovice, kteří 

svým dílem přispěli ke zdárnému uspo-

řádání a průběhu zábavy. Výtěžek se 

používá na pokrytí nákladů činnosti sbo-

ru a soutěžních družstev v požárním 

sportu. Doufáme, že nás přízeň občanů 

a sponzorů neopustí ani v následujících 

letech.

 Výbor SDH Slušovice

dosti je možno si vyzvednout v budově 

MŠ na ulici Rovná v termínu od 5. 4. do 

9. 4. 2010.

Příjem žádostí o přijetí dětí k před-

školnímu vzdělávání opatřených vyjádře-

ním dětského lékaře (dříve „zápis do 

MŠ“) proběhne dne 29. 4. 2010 v do-

bě 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
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Nic nového pod sluncem…
Karneval je moje potěšení,

chystejte mi šaška oblečení.

Zpívám, tančím, obut nebo bos,

do pravého šaška nemám jeho nos.

Moji milí věrní čtenáři, 

opět po roce jsem tu se svou zprávou 

o konání a průběhu naší největší akce 

pro děti nejen z mateřské školy, ale 

z celých Slušovic a blízkého okolí, tradič-

ního karnevalu ve sportovní hale ve 

Slušovicích. Není toho moc nového 

a objevného, co bych vám mohla ještě 

sdělit, protože karneval má už klasický 

a osvědčený scénář. Přesto se o to poku-

sím. Letos poprvé paní učitelky zvolily 

pro své úvodní vystoupení kostým klau-

na neboli šaška - jak chcete - a svou 

rozcvičkou a tanečkem vtáhly do karne-

valového řádění všechny natěšené děti. 

Šašci a klauni pod taktovkou paní učitel-

ky Marcelky pak pro děti připravili spous-

tu soutěží, do kterých se mohli zapojit 

i rodiče, jednu dokonce ti odvážní absol-

vují sami – přetahování lanem. Probíhá 

ve dvou kategoriích (tatínci a maminky) 

a já mám vždycky radost, že se dokáží 

bavit i rodiče a jdou do toho s plným 

nasazením. Tancování a rejdění dětí 

v nádherných a nápaditých kostýmech 

zpestřovala vystoupení jednotlivých hos-

tů programu – dvě skupinky kouzelných 

slušovických mažoretek, orientální ta-

nečnice a úchvatné provedení latinskoa-

merických tanců v podání čtvrťačky 

Janičky a jejího partnera. Premiérově se 

předvedly také naše děti s ukázkou toho, 

co se za necelé tři měsíce naučily ve va-

lašském kroužku. Jejich tancování a vy-

stupování v obrovské hale bylo až do-

jemné a plným právem byli sebevědomí 

a pyšní na to, co dokázali. Nesmím také 

opomenout zmínku o bohaté tombole, 

kterou se nám podařilo vytvořit díky 

sponzorům z řad slušovických firem, jed-

notlivců i rodičů našich dětí, a tím přinést 

hodně radosti z výher malým účastníkům 

karnevalu a nám možnost zase někde 

o kousek vylepšit vybavení naší školičky. 

A závěr karnevalu? V nás všech hezký 

pocit z vydařené akce, hlavně z radosti 

a spokojenosti dětí a snad i rodičů. Velké 

poděkování proto patří všem lidičkám, 

kteří jakkoli přispěli k jeho přípravě 

a hladkému průběhu, a to největší samo-

zřejmě všem učitelkám a ostatním pra-

covnicím ze Sluníčka za jejich elán, obě-

tavost, ochotu věnovat dětem svůj volný 

čas a udělat pro ně něco i nad rámec 

toho, co mají v náplni práce.

Zkrátka – nic nového pod sluncem… 

Vlastně přece jen něco. Člověk asi nesmí 

usnout na vavřínech a pořád musí oče-

kávat, že odněkud nějaká ta facka přiletí. 

Snažíme se při své práci dávat ze sebe 

dětem maximum, přesto víme, že je po-

řád co vylepšovat a zdokonalovat, 

a s tím souvisí i připravenost přijmout 

kritiku nebo negativní názor. Přiznám se 

ale, že jsem nečekala ocenění ve smyslu 

„máte nula bodou“ za to obrovské úsilí 

všech zúčastněných při přípravě takové 

velké akce jen proto, že v hale nejsou 

stolečky s kafíčkem pro dospělé návštěv-

níky, aby babička s bolavými zády mohla 

pohodlně sledovat program a nemusela 

se válet po žíněnce. Můžete argumento-

vat tím, že do haly se jídlo a pití nosit 

nesmí a že karneval děláme především 

pro radost a zábavu dětí. Dostane se 

vám odpovědi, že si ho teda máte udělat 

ve školce a netahat do toho rodiče. 

Přiznám se, že mě takový názor docela 

rozhodil. Kritiku snesu, ale nejsem si jis-

tá, jestli zrovna v tomto případě byla na 

místě. Měsíc příprav, pak celá neděle, 

kterou holky ze školky místo domácího 

odpočinku zase věnovaly dětem… 

A klaunovský kostým jako by karnevalo-

vé dozvuky předznamenal. Můžete šaš-

kovat, jak chcete, můžete se snažit, jak 

chcete, stejně to nestačí. Asi ty šašky ze 

sebe děláme zbytečně, možná že tento 

názor ani není ojedinělý a já bych se asi 

měla zamyslet nad tím, jestli to naše 

snažení má smysl a jestli bychom naši 

karnevalovou tradici neměli zrušit. Mám 

na to přemýšlení celý rok. Ale ani rok 

nepostačí k tomu, abych zapomněla, že 

ten letošní karneval do mých původních 

pocitů radosti přimíchal i trochu smutku 

a hořké příchuti.

Zkrátka – nic nového pod sluncem (?)

Jana Tománková
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MICHAELA ŠOJDROVÁ je známá zejména svým 

působením ve školství, ale také návrhem na udržení 

mateřské dovolené nebo návrhem na zrušení poplatků za 

novorozence, který znamenal celkově citlivější přístup 

k pacientům při stanovení poplatků. Řeč je o paní po-

slankyni Michaele Šojdrové, kterou jsme pro březnové 

číslo požádali o rozhovor. 

Co považujete za největší úspěch vašeho působení 

v politice? 

Tyto čtyři roky volebního období byly mimořádně náročné 

nestabilitou vlády a začátkem finanční krize, která nyní vr-

cholí. Proto za úspěch považuji například to, že se rozjíždí 

financování programů z evropských fondů, které nám 

vytvoří přece jen určitý finanční zdroj na rozvojové projekty, 

například na dostavbu silnic a železnic, cyklostezek, na 

vzdělávání učitelů a vybavení škol, na zateplování budov 

apod. Největší radost mám ze zavedení etické výchovy jako 

samostatného předmětu pro žáky základních škol. Od sch-

válení reformy v roce 2004 jsem přesvědčovala ministry 

školství o potřebě většího důrazu na výchovu žáků. Teprve 

od ledna 2010 se do osnov škol tento potřebný předmět 

dostává. Nyní chystáme využití evropských fondů na 

rozšíření tohoto předmětu do škol, na proškolení učitelů, 

kteří budou schopni tento náročný předmět učit. 

V našem kraji jsem hrdá na to, jaký pokrok udělala 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Dnes má přes osm tisíc 

studentů a získává si dobrou pověst mezi vysokými školami 

u nás i v zahraničí.

Za svůj osobní úspěch považuji to, že se mi po mnoha 

letech v politice nerozpadla moje vlastní rodina.

Vaše iniciativa směřuje ale i do zdravotnictví. Je 

i v této oblasti nějaký krok, který ze svého pohledu 

považujete za úspěšný?

Za úspěšný krok považuji také to, že jsme zabránili přijetí 

tzv. „Julínkovy reformy“ ve zdravotnictví, která by omezila 

rozsah a kvalitu zdravotní péče hrazené ze zdravotního 

pojištění. Zabránili jsme privatizaci fakultních nemocnic 

a zdravotních pojišťoven. Za neúspěch považuji další 

zadlužování nemocnic v našem kraji a také sloučení několika 

pojišťoven. Proto například navrhujeme, aby existovala síť 

veřejných zdravotnických zařízení, tedy v podstatě našich 

okresních nemocnic, která by každému z nás garantovala 

rychlé a kvalitní ošetření či dlouhodobou péči. Chceme 

zrušit placení za položku na receptu a zavést stejný do-

platek za stejný lék v každé lékárně. Chceme tím zabránit 

nekalé konkurenci velkých řetězců, které si vytváří monopol, 

aby pak mohly diktovat a zvyšovat ceny.

Co naopak považujete za neúspěch a co chcete 

změnit?

Ve školství považuji za neúspěch neustálé odkládání 

„státních“ maturit, které se tím prodražují. Přitom jsou nez-

bytné pro udržení kvality našeho středoškolského studia. 

Nemám ani radost z toho, když slyším, že jsou města a obce 

v našem kraji, které nemají dostatek míst ve školkách 

a musí dětí odmítat. Je dobře, že se rodí více dětí, ale chyba 

je, že obce nemají dostatek prostředků na rozšíření kapacit, 

možná někde chybí i zájem. Tady by měl stát pomoci, 

a proto navrhujeme využití evropských fondů i na rozšíření 

kapacit škol mateřských a základních.

Každá strana nabízí nějaký recept na ekonomickou 

krizi, co nabízí KDU-ČSL? 

My říkáme, že tím nejlepším protikrizovým opatřením je 

podpora rodin. Samotná rodina nám pomáhá zvládnout 

všechny krize, tedy i tu ekonomickou. Samozřejmě, musí to 

být rodina, kde si lidé věří a pomáhají. KDU-ĆSL chce, aby 

všechna opatření byla zaměřena na podporu rodin s dětmi. 

Proto chceme nyní udržet výši finančního příspěvku na 

mateřské dovolené, proto chceme odstranit diskriminaci 

rodin s dětmi formou vysokých daňových slev a jistotou 

výše důchodu pro rodiče se dvěma a více dětmi. Společnost, 

která si váží rodiny, má budoucnost. Při volbách do 

Poslanecké sněmovny v květnu můžete se i vy rozhodnout 

pro podporu rodin. Hlas pro KDU-ČSL je hlasem pro 

rodinu.

Placená inzerce
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Změna ceny 

vodného a stočného
V souladu s rozpočtem Služeb měs-

ta Slušovice na rok 2010 se mění od 

1. 1. 2010 cena vodného a stočného 

následovně:

(Kč/m3) r. 2009 r. 2010 nárůst

Vodné 32,50 36,20 3,70

Stočné 20,50 21,20 0,70

Celkem 
vodné a stočné 53,00 57,40 4,40

Pokud porovnáme ceny vodného a 

stočného s okolními okresy (například 

ve Zlíně je cena ve výši 71,16 Kč/m³, 

ve Vsetíně 59,73 Kč/m³ a v Uherském 

Hradišti 62,04 Kč/m³), je naší snahou 

udržet cenu co nejnižší, aby pro obča-

ny vznikla co nejmenší finanční zátěž.

 Služby města Slušovice, p.o.

Demence – epidemie našeho století

Co se děje, když se chování blízké-

ho člověka pozvolna stává nesrozu-

mitelným? Ten aktivní člověk, který 

dříve dokázal řídit celou rodinu, ne-

ustále něco hledá, na všechno zapo-

míná, neumí samostatně vyřešit ani 

ty nejjednodušší problémy. Neví ko-

lik je hodin, není schopen najít cestu 

domů, přestává poznávat své přáte-

le a posléze i své nejbližší. Nezvládá 

základní péči o sebe sama. Přivádí 

lidi kolem sebe na pokraj zoufalství, 

když jim stále znovu klade tutéž 

otázku.

Dostane se nám informace, že zvláštní 

chování člena rodiny způsobuje demen-

ce. Nemoc, která znamená ztrátu pamě-

ti – mozek přestane fungovat. Čím více 

paměť mizí, tím více připomíná myšlení 

člověka s demencí myšlení malého dítě-

te. Jeho prožitky jsou ovládány tématy, 

jež pro něj byla důležitá v minulých ob-

dobích jeho života. Hledá místo, kde se 

narodil, svůj rodný dům, rodiče. Člověka 

postiženého demencí čeká postupný 

úpadek a nemoc je tak destruktivní, že 

v její poslední fázi se stěží podobá člově-

ku, jímž byl na jejím začátku. V poslední 

fázi nemoci nemůže už ani chodit, je-

nom sedět. V určitém okamžiku už ani 

to není možné, přestává i mluvit. Jak 

demence nezadržitelně postupuje, je 

citlivější na to, jak se k němu chovají 

druzí. Je pro něj důležitější vztah s lidmi, 

kteří ho obklopují. 

Alzheimerovu nemoc, nejčastější for-

mu demence, má v Evropě šest milionů 

lidí, a další stále přibývají. U lidí nad 85 

let trpí demencí každý čtvrtý člověk. 

Zvyšující se střední délka života má za 

následek prudký nárůst počtu pacientů 

s demencí. V Západní Evropě se snaží na 

epidemii tohoto století připravit. Vědí, 

že dnešní třicátníci jsou ti budoucí „de-

mentní lidé“, o které se nebude mít kdo 

starat. Česko nemá vypracovaný plán, 

jak o tyto lidi pečovat. Když se má dělat 

péče skutečně kvalitně, levné to není. 

Nemoc vyžaduje celostní a multidiscipli-

nární přístup zřejmě ještě více, než jiná 

onemocnění.

Systém je však byrokratický. Svazuje 

poskytovatelům ruce a ošetřovatelský 

personál je špatně placený. Demence je 

závažný a dlouhotrvající problém pro 

pacienty a jejich rodiny. Většina péče se 

odehrává v rodinném prostředí a je zajiš-

ťována rodinnými příslušníky, kteří po-

třebují pomoc a další služby a také 

podporu, aby mohli tuto náročnou roli 

co nejdéle vykonávat. Pro zajištění uspo-

kojivé kvality života pacientů s demencí 

i jejich rodinných příslušníků je třeba, 

aby existoval systém kvalitních a vzájem-

ně navazujících zdravotnických a sociál-

ních služeb. 

Dotek, o.p.s. poskytuje terénní a po-

bytové služby. Obrací se na nás stále víc 

rodin, jež si nevědí rady s blízkým trpí-

cím demencí. Volné místo však máme 

málokdy. Nemoc si nevybírá, postihuje 

chudé i bohaté a slavné. Lidé jsou často 

poprvé konfrontování s tím, že peníze 

jim v tuto chvíli na nic nejsou, protože 

neexistuje systém péče, který by jim 

pomohl. Nabízíme našim klientům péči 

na vysoké profesionální a lidské úrovni, 

v prostředí simulujícím domácí atmosfé-

ru. Podařilo se nám získat významnou 

finanční částku z Evropského sociálního 

fondu na vzdělávání našich pracovníků. 

Víme tedy, jak na to. Rádi bychom 

umožnili péči všem potřebným přede-

vším z našeho regionu. Kapacita našeho 

zařízení nám to však neumožňuje. 

Vylíčila jsem situaci a příznaky nemoci 

možná až moc naturalisticky, ale napro-

sto pravdivě. Mimo jiné také proto, 

abychom společným silným hlasem dali 

najevo příslušným institucím, že rozvoj 

sociálních služeb v našem mikroregionu 

je nezbytný, protože kromě Dotek, o.p.s. 

je nikdo jiný neposkytuje. Na vybavení 

zařízení ošetřovatelskými pomůckami 

získáváme finanční prostředky z grantů, 

fondů a nadací. Nemalou finanční část-

kou přispívají také naši dárci. Dary se 

stávají nedílnou součástí rozpočtů mno-

ha firem. Některé z nich si vybrali právě 

Dotek, o.p.s pro kvalitně odvedenou 

péči. Děkujeme i za naše klienty. Děku-

jeme za důvěru všem, kteří se nám svě-

řili do péče. Stále pracujeme na tom, 

abychom si tuto důvěru zasloužili. 

za Dotek, o.p.s.

Radomíra Pečeňová

r.dotek@seznam.cz

www.pecovatelstvi-dotek.cz

Ilustrační foto

Ilustrační foto



9



10

Žáci 9. ročníku si vybírají další způsob svého vzdělávání
V letošním školním roce končí povinnou školní docházku 57 

žáků naší základní školy. K 15. březnu 2010 rodiče vycházejí-

cích žáků zaslali přihlášku ke studiu na 27 různých typů střed-

ních škol. Žáci měli možnost si podat tři přihlášky ke středo-

školskému studiu. Tuto nabídku, kterou umožňuje náš součas-

ný školský zákon, využili téměř všichni uchazeči o studium. 

Největší zájem je o Střední průmyslovou školu ve Zlíně, kde je 

podáno 31 žádostí o studium (nejvíce v oboru stavebnictví). 

Střední průmyslová škola polytechnická COP ve Zlíně obdržela 

od našich deváťáků více jak dvacet přihlášek ke studiu. Čtrnáct 

žáků by se chtělo vzdělávat na Gymnáziu Lesní čtvrť Zlín, 11 

žáků bude psát písemné testy na Obchodní akademii T. Bati 

Zlín. I letos překračuje počet zájemců o vzdělávání na Střední 

odborné škole J. Sousedíka ve Vsetíně desítku. Ze soukromých 

škol je největší zájem o Střední školu obchodně technickou, 

s. r. o. Zlín. Rodiče vybírají pro své děti především obory zakon-

čené maturitním vysvědčením. Učební obory ponechávají až 

v případě neúspěchů během prvního kola přijímacího řízení. 

Zlepšuje se ale zájem o učební obory (např. zedník, instalatér, 

obráběč kovů), které jsou dotovány Zlínským krajem, tzn. že 

učni dostávají měsíčně stanovenou finanční částku, kterou si 

mohou zvyšovat dobrým studijním prospěchem.

Novinkou v rámci letošního přijímacího řízení je zavedení 

přijímací zkoušky formou „Scio testů“, které budou absolvovat 

všichni zájemci o maturitní obor středoškolského vzdělávání ve 

Zlínském kraji. Náš kraj jako první v republice zavedl tento 

způsob jednotné přijímací zkoušky, která je povinná ve všech 

státních školách u čtyřletých oborů zakončených maturitním 

vysvědčením. Pro mnohé žáky i rodiče jsou jednotné přijímací 

zkoušky velkým překvapením a vyvolávají obavy, strach a nedů-

věru. V předchozích letech byli totiž uchazeči o studium přijí-

máni většinou jen na základě hodnocení prospěchu v osmém 

a pololetí devátého ročníku. Průměr známek v osmém a za 

pololetí devátého ročníku je v letošním roce limitující pouze 

pro učební obory a u soukromých škol, které 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 

všeobecných 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 něhož se vypisují body ze zodpovězených otázek, a tím se 

vygeneruje pořadí jednotlivce vzhledem k množství testova-

ných adeptů. Součástí přijímacího řízení je i bodové hodnocení 

prospěchu za osmý a pololetí devátého ročníku a úspěšnost 

v okresních a vyšších soutěžích. 

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 zkušenosti společnosti Scio dokazují, že se jedná o spraved-

livé a průhledné šetření znalostí, vědomostí a dovedností v ja-

zyce českém, matematice a zjištění 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. My učitelé věříme a doufáme, 

že žáci slušovické školy proplují novými kritérii přijímacího říze-

ní bez větších problémů a hlavně bez stresu a nervozity. 

Jednotné přijímací zkoušky budou ve Zlínském kraji probíhat ve 

dnech 22., 23. a 26. dubna 2010 a to jim budeme všichni držet 

palce.

R. Krupičková, výchovný poradce ZŠ Slušovice

Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. ve spolupráci s Mikroregionem Slušovicko 

pořádá informativní seminář na téma dotační program

„ZELENÁ ÚSPORÁM“
(program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený 

na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech)

 ve středu 31. 3. 2010 od 17:00 hodin v Městském kulturním středisku ve Slušovicích 

Pozvaní přednášející seznámí zúčastněné s možností získání státní dotace na zateplení fasády a výměnu 

oken. Zájemcům o dotaci bude na základě vyplněného dotazníku bezplatně a nezávazně proveden tepel-

ně technický výpočet a navrženo opatření vedoucí k úspoře energie na vytápění. Součástí navrženého 

opatření je jeho cena a výše státní dotace.

Tato dotace se týká zejména starší zástavby.
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Stále více lidí 

přichází o zaměstnání 

kvůli alkoholu
Počet lidí propuštěných z důvodu 

konzumace alkoholu v pracovní době 

meziročně prudce vzrostl. Vyplývá to 

z březnového výzkumu v 73 českých 

firmách agentury Commservis.com, 

která se dlouhodobě zabývá výzkumy 

trendů. Alkohol se oproti roku 2009 

dostal v žebříčku důvodu propuštění 

ze zaměstnání z osmnáctého na smut-

né šesté místo. 

„V roce 2009 jsme prodělali největší 

meziroční růst nezaměstnanosti od 

roku 1993. Dnes je ovšem ztráta za-

městnání mnohem závažnější, neboť 

jsou lidé zatíženi úvěry, které oproti 

roku 1993 vzrostly o stovky procent. 

Na konci minulého roku české domác-

nosti dlužily u bank a finančních insti-

tucí 983,32 miliardy korun,“ vysvětluje 

příčiny depresí ze ztráty zaměstnání 

specialista na krizovou komunikaci 

a řízení Tomáš Zdechovský z agentury 

Commservis.com. 

Deprese a problémy řeší alkoholem

Zaměstnanci se obávají ztráty za-

městnání, a tak často řeší své stresy 

a problémy alkoholem, kterým se 

uvolňují. „Lidé v patových situacích 

často sahají po nejsnazším řešení, kte-

rým může být únik z reality skrze alko-

hol,“ dodává Zdechovský. 

Zákoník práce v případě alkoholu 

mluví jasně. Ukládá zaměstnancům 

povinnost nepožívat alkoholické ná-

poje na pracovištích zaměstnavatele. 

Nesmí ho užívat ani mimo pracoviště 

během pracovní doby, ani nastupovat 

do práce pod jeho vlivem. Pro zaměst-

navatele znamenají zaměstnanci pod 

vlivem alkoholu potencionální problé-

my, proto je kvůli bezpečnosti práce 

při provinění raději ihned propustí.

Zvýšený zájem o alkoholické nápoje 

zaznamenali i obchodníci, z jejichž 

regálů nejčastěji mizí levnější alkohol. 

Podle psychologů tento trend skrývá 

velké nebezpečí, neboť mezi občas-

ným pijáctvím a alkoholismem je ten-

ká hranice, která je u každého jedince 

odlišně citlivá. Člověk pak nejenže 

přijde o práci, ale rozloží i svůj osobní 

život.
 Zuzana Ducháčová

Ti, kdo říkají, že droga 

neuškodí, “LŽOU”
MOTTO:

„Každý člověk na světě se může stát 

závislý na léku nebo látce ovlivňující psy-

chiku.“ PRAŽSKÝ PSYCHIATR

 “Procento vyléčených toxikomanů je 

podle světových statistik stejně nízké jako 

u nemocných rakovinou. Z tohoto hledis-

ka je drogová závislost choroba co do 

nebezpečnosti s rakovinou srovnatelná.“

 PRAŽSKÝ PSYCHOLOG

Tato motta knihy Radka Johna 

MEMENTO provázela žáky sedmých, 

osmých a devátých tříd celým projekto-

vým vyučováním, které probíhalo 26. 

a 28. ledna 2010.

Nejdříve, v úterý během prvních dvou 

vyučovacích hodin, žáci zhlédli divadelní 

adaptaci románu Radka Johna s názvem 

MEMENTO, zprostředkovanou umělec-

kou agenturou Rajcha. Během vyučova-

cích hodin výchovy ke zdraví a rodinné 

výchovy žáci společně se svými vyučují-

cími představení rozebrali a sdělili si své 

dojmy. Seznámili se s rozdělením drog, 

jejich účinky, působením a dopady na 

zdraví člověka, rodinné prostředí a na 

kamarádské vztahy a zhlédli výukové vi-

deopořady s příběhy narkomanů.

V rámci čtyřhodinového projektového 

vyučování ve čtvrtek 28. ledna 2010, na 

žáky čekala výtvarná výchova, kde vyrá-

běli plakáty a antidrogové reklamy, 

a český jazyk, ve kterém se podrobněji 

seznámili s knihou MEMENTO a jejím 

autorem, seznámili se s dějem i krátký m 

úryvek z knihy a také využili svých mate-

matických a jazykových dovedností 

k doplnění tajenek křížovek pomocí vý-

počtu příkladů a překladu výrazů do 

angličtiny. V hodině výchovy ke zdraví 

hledali odpovědi na sáhodlouhý seznam 

dotazů. Např. co označujeme jako návy-

kovou poruchu a co jako závislost. 

Rozebírali také negativní účinky jednotli-

vých omamných látek. Poslední hodinu 

žáci absolvovali test, kterým si ověřili, 

zda si něco z projektového vyučování 

zapamatovali. Po vyhodnocení testu by-

ly výsledky vyhlášeny ve školním rozhla-

se a třídy s nejvyšším počtem bodů zís-

kaly sladkou odměnu. Vyrobené plakáty 

a antireklamy byly vyvěšeny na nástěnce 

v druhém patře. Na webových stránkách 

školy, ve fotogalerii, si můžete prohléd-

nout také spoustu fotek z obou projek-

tových dnů.
 Jana Šišková
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 BŘEZEN 2010
• Jubilanti

Miroslav Vlachynský 80 let

Marie Večeřová 80 let

Miloslav Pekař 75 let

 DUBEN 2010
ing. Lubomír Freund 75 let

Jiřina Máčalíková  70 let

Filomena Marcoňová  75 let

Srdečně blahopřejeme a přejeme 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

• Úmrtí

Miloš Krempl

Anna Zlámalová

Jana Řezníková

Štěpánka Julinová

 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast!

• Sňatek uzavřeli

Oldřich Vyvlečka a Andrea Cholastová

Manželům přejeme hodně štěstí.

matrikářka

ŘBŘEZEN 2010
• Jubilanti

Miroslav Vlachynský 80 let

Marie Večeřová 80 let

Miloslav Pekař 75 let

DUBEN 2010
i L b í F d 75 l

Společenská 
 kronika

❦❦❦

VZPOMÍNKA

Dne 18. března vzpomínáme 5. vý-

ročí tragického úmrtí naší dcery 

Jarmily Pekařové. 

Kdo lásku a radost rozdával, ten 

neodešel a žije v našich srdcích dál. 

Kdo jste ji znali, prosíme vzpomeňte 

s námi. 

Děkují rodiče a sestra s rodinou..

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří vyprovodili na 

poslední cestě naši maminku, babičku 

a prababičku paní Annu Zlámalovou.

 zarmoucená rodina

Jakýmsi předělem mezi zimním ča-

sem a časem probouzející se přírody je 

masopustní období. Nebývá každý rok 

stejně dlouhé. Jeho délka se určuje 

podle Velikonoc. Začíná po 6. lednu 

(Tři králové) a končívá v úterý před 

Popeleční středou, po níž nastává čty-

řicetidenní předvelikonoční půst.

Masopust tedy můžeme chápat jako 

celé toto období nebo jako jednorázovou 

oslavu. A právě takovou už několik let 

předvádějí děti ze školní družiny místní 

ZŠ, aby prostřednictvím průvodu maškar 

připomněly ostatním tradice našich před-

ků. (Jen místo úterý probíhá oslava vždy 

v pátek před Popeleční středou, abychom 

příliš nenarušili průběh vyučování).

Za doprovodu harmoniky a „ozembu-

chu“ obchází průvod postupně celou 

školu a pomocí veselých písniček a taneč-

ků zapojí do tohoto veselí i ostatní, včet-

ně našeho pana ředitele. Jejich výkon je 

také vždy náležitě oceněn pravými maso-

pustními kobližkami…

Průvod maškar bývá obvykle zakončen 

masopustní zábavou a u nás ve škole je 

tečkou za nevšedně stráveným vyučová-

ním oblíbený masopustní karneval pro 

děti ŠD.

Každoroční velký zájem o účast v prů-

vodu (počet dětí bývá omezen), rozzáře-

né obličeje všech dětí, které si oslavu 

náležitě užívají, ale také příjemná únava 

po náročném výkonu (děti celý program 

opakují nejméně čtyřikrát) a dobrý pocit 

z kladných reakcí okolí nás pokaždé utvr-

dí v tom, že podobné akce rozhodně 

mají smysl. A navíc se děti samotné ne-

násilným a pro ně příjemným způsobem 

přímo podílejí na zachování našich ná-

rodních lidových tradic.

 Eva Ondrová, vychovatelka ŠD
Smrt s kozú tancuje,

medvěd jim gajduje,

baran pivo vaří,

kohút hospodáří,

všem sa dobře daří…

Smrt s kozú tancuje,

medvěd jim gajduje,

baran pivo vaří,

kohút hospodáří,

všem sa dobře daří…
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CENÍK INZERCE 2010
A4  2000 Kč

A5  1000 Kč

A6  500 Kč

A7  250 Kč

menší formát  100 Kč

❦❦❦ ❦❦❦

VZPOMÍNKA

9. září vzpomeneme 25. výročí od 

úmrtí pana Jaromíra Kobylíka. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím 

vzpomínku.

Manželka Jarmila a děti s rodinami

6. srpna 2009 tomu byl jeden rok, co 

nás opustil náš tatínek a dědeček pan 

Jan Mika.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

 Synové s rodinami 

 a ostatní příbuzenstvo

VZPOMÍNKA

Ve výroční den 10. 9. 2009, 100 let 

od narození, uctíme tichou vzpomín-

kou památku naší maminky paní Marie 

Sedláčkové.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

 Děti se svými rodinami

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se přišli rozlou-

čit s panem Jaroslavem Rekem, který 

zemřel po dlouhé nemoci dne 4. srpna 

2009. 
Dcery Věra a Jarmila s rodinami.


