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Dneska je úterý –
Masopust veselý!
Medvěd tančí,
basa bručí,
přes celou vesnici
půjde průvod tančící...
...v podání našich dětí nešel sice průvod masek a maškar přes celé Slušovice
a nebylo to v úterý, ale i tak jsme se sešli v hojném počtu v neděli 5. února oslavit končící zimní období ve sportovní hale základní školy na tradičním karnevale, který je „školkovou“ modifikací masopustního veselí.
V letošním ročníku uvedl děti do karvými koulemi, kdy rodiče nebyli sponevalového reje Večerníček v doprovojenci, ale protivníci. Statečně bojovali
du svých pohádkových postaviček –
medvěd, bába, nevěsta a smrtka bok
Křemílka a Vochomůrky, Rumcajse
po boku s vojákem, policajtem, vílou
s Mankou a Cipískem, vodníkem Česíla supermanem (všimli jste si, jak se
kem, kocourem Fousem a Neználkem.
krásně snesou postavy klasicky masoV kouzelných kostýmech zahájily paní
pustní s těmi pohádkovými a moderníučitelky na známou melodii pohybomi?) proti šiku dospělých. A protože
vým vystoupením karneval a děti v námáme děti šikovné, rodiče byli na hlapaditých maskách se nenechaly zahanvu poraženi. A jako odměnu za své víbit. Tancovaly, soutěžily, řádily, někdy
tězství si každý z malých účastníků odsólově, jindy s maminkou či tatínkem,
nášel spolu s radostí z hezkého odpoa nakonec se strhla velká bitva papíroledne nějakou výhru z bohaté tomboly.

Že byly děti spokojené a karneval si
užily, to víme z jejich vyprávění a zážitků v následujících dnech. Já ale věřím, že podobné pocity prožívali i rodiče a ostatní návštěvníci a že vynaložená námaha na přípravu této velké
akce splnila svůj účel: nabídli jsme rodičům příležitost dát dětem svůj čas
a společně s nimi si jej užít a prožít. Já
osobně mám velkou radost, že tuto
možnost využilo tolik rodičů, a doufám, že jich bude stále přibývat.
A na závěr mi dovolte ještě poděkování. Sluší se poděkovat všem sponzorům, ať už firmám či jednotlivcům, kteří přispěli do karnevalové tomboly. Bez
jejich pochopení a vstřícnosti by byl
pokračování na str. 8
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ZE ZASEDÁNÍ
RADY MĚSTA SLUŠOVICE
• Rada města vzala na vědomí výsledky prohlídky bytového domu č.p. 282
na ulici Slunečná, který je ve velmi
špatném stavu. Rada ukládá starostovi,
aby předložil odhad nákladů na opravu domu.
• RM vzala na vědomí na základě
ohlašovací povinnosti termíny akcí:
- motoshow
26. – 27. 5. 2006
- auto tuning
21. – 23. 7. 2006
• Rada města projednala navýšení cen
vodného a stočného z důvodu navýšení ceny dodané vody od Zlínské vodárenské, a. s. Navýšení bude projednáno na zasedání zastupitelstva města.
• Rada města schválila zveřejnění záměru města Slušovice pronajmout pozemky a budovy v areálu fotbalového
stadionu.
• Rada města vzala na vědomí
a schválila žádost starosty obce Březová o pomoc při organizaci na setkání obcí s názvem Březová v letošním
roce, spočívající v pronájmu fotbalového stadionu v sobotu 29. 7. 2006
a ve využití školní jídelny pro přípravu
oběda a večeře téhož dne.
• Z důvodu racionalizace práce při
zajištění výkonu státní správy na
úseku přestupkové agendy schválila
rada města k 31. 3. 2006 zrušení přestupkové komise, která přestupkovou
agendu pro MěÚ Slušovice doposud
zajišťuje. Rada dále ukládá starostovi
města projednat s městem Vizovice
podmínky pro uzavření veřejnoprávní
smlouvy za účelem zajištění výkonu
přenesené působnosti podle zákona
o přestupcích.
• Rada města projednala a vzala na
vědomí Protokol o stavu zařazení
a vyřazení majetku města Slušovice na
základě provedené inventarizace majetku města Slušovice k 31. 12. 2005.
• Rada města projednala nabídku společnosti Finance Zlín, a. s., na odprodej akcií České spořitelny, a. s., a nedoporučí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města akcie ČS, a. s., ve vlastnictví města Slušovice odprodat.

OKÉNKO DO MùSTSKÉ KNIHOVNY
Březen – Měsíc internetu
Tak jak jsem slibovala, jsou tady
opět minikurzy internetu, tentokrát nejen pro seniory, ale pro každého od
patnácti let věku.
Březen je Měsíc internetu, a proto
jsou vypsány rovnou dva termíny – ve
středu 15. března a 29. března. Jako
loni v říjnu, i nyní je možno si rezervovat místo v tomto hodinu trvajícím
minimu internetu. Na každém z kurzů
bude vždy jen jeden člověk, kterému
bude věnována veškerá pozornost. Ale
lze se přihlásit zároveň s někým známým. V tomto případě buď můžete
sdílet jeden počítač, nebo budete mít
k dispozici každý svůj počítač.
V únoru jsme obdrželi dva počítače,
tiskárnu a čtečku kódů ze Strukturálních fondů EU, takže již jsou k dispozici pro návštěvníky dva moderní počítače. Z toho mám opravdu velkou
radost…

Na kurzu budeme postupovat Vaším
tempem. Naučíte se vyhledávat pro
Vás zajímavé a důležité věci. Kdo budete chtít, můžete si založit emailovou
schránku a zjistíte, jak se píše emailová zpráva. Každý z přihlášených bude
mít k dispozici hodinu na internetu.
Minule se rychlokurzy setkaly s velkým ohlasem, proto si rezervujte místo co nejdříve.
A protože od 6. prosince je v knihovně internet zdarma, můžete si pak
kdykoliv rezervovat půlhodinku na internetu (pokud nebude další zájemce,
lze tuto dobu prodloužit).
Těším se na Vaši návštěvu v knihovně a přeji všem krásné a barevné jarní
dny.
Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích
rezervace: 577 981 627

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Slu‰ovice pﬁi akci
Členové SDH Slušovice při odklízení sněhu ze střechy ZŠ Slušovice:
Dalibor Mika, Jiří Fišnar, Michal Dlabaja, Vladimír Elšík, Svatopluk Čech
ml., Stanislav Dujka, Miroslav a Zdenek Šmakalovi, Dan Slaměník.
Velké poděkování patří výše jmenovaným členům SDH Slušovice za nezištnou, ale velmi potřebnou pomoc při odklízení velké vrstvy sněhu ze střechy
Základní školy Slušovice dne 13. února 2006 v odpoledních až večerních hodinách.
Jindřich Elšík, ředitel školy

•2•

SLUS 3/06 21.2.2006 12:47 Stránka 3

Mezinárodní den nemocných
Žijí mezi námi, jsou členy našich rodin, sousedé, příbuzní, spolupracovníci, avšak jsou nemocní. Často si neuvědomujeme při svém tempu životního
stylu, zatíženosti v práci i v domácnosti, jak velmi nemoc zasáhne do života
člověka.
Měla jsem tu možnost prožít takový
okamžik před jedenácti léty. Nahmatala jsem si malou bulku, ale nevěnovala jsem jí moc pozornosti. Nepatřím
k tragédům, kteří si denně prohlížejí
své tělo a dumají, zda z jídla nebo ze
vzduchu, který dýchá někdo jiný, na ně
zaútočí nějaký ten mikrob.
K lékaři jsem vyrazila s pocitem klidu, ale s vědomím, že čím dřív, tím lépe. Nečekala jsem nic vážného. Trochu mne sice překvapilo a znepokojilo, že jsem dle objednávky lékaře nedorazila na gynekologii, ale na onkologii.
Přeplněná čekárna...nebylo si kam
sednout...a několikahodinové čekání
mne přivedlo do ordinace lékaře. Bez
rentgenu, bez drahých přístrojů, jen
pohmatem vynesl verdikt – máte
zhoubný nádor. Nechápavě jsem se na
něho dívala. Takové oznámení se dává,
až po několikadenním důkladném vyšetřením na velmi drahých přístrojích.
Avšak mohu vám říci, že se tento praktik nezmýlil. Ještě téhož dne jsem byla
vyšetřena moderní technikou a byla mi
doporučena léčba. Již druhý den jsem
procházela množstvím vyšetření. Brzy
následovala operace a posléze ozařování, chemoterapie, další operace
a mnoho léků...
Chci se ale vrátit k prvnímu večeru,
kdy jsem s vědomím, že mám rakovinu
odcházela z ordinace lékaře. Den to
byl vskutku ošklivý, pravý listopadový.
Pršelo, brouzdala jsem se v kalužích

a déšť bubnoval na poplach na mém
deštníku. V záři pouličních lamp se třpytily kapky, jako malé drahokamy a já
jsem si říkala: „ Jak je ten svět krásný,
v každé maličkosti, v kapičkách deště,
ve světlech neónů, v ruchu města, kterým jsem procházela i v každém člověku, který mne míjel.“
Věděla jsem, že je od této chvíle
zbytečné něco plánovat a nebylo proč
se ohlížet. Zůstal mi jen přítomný okamžik. To bylo to pravé. Zůstala jsem
klidná. V těle se mi rozléval život ….
V následujících letech jsem měla
možnost potkat mnoho nemocných,
patřila jsem přece do stejné skupiny.
Vyslechla jsem nekonečné množství
osudů a životních příběhů, avšak jen
mezi nemocnými jsem poznala opravdovou úctu k lidskému životu. Dny
prožité na onkologickém oddělení patří k mým nejdražším vzpomínkám.
Člověk odsouzený na smrt si na nic nehraje a mezi svými nemusí nic předstírat. Věřte, nevěřte, na těchto místech se
rodí opravdová přátelství, pokoj, láska
a život se zde prožívá jako ojedinělý
dar. A možná již vůbec neuvěříte, že je
zde také opravdová radost.
Využívám toho, že si každoročně
připomínáme alespoň jeden den, že
mezi námi žijí nemocní. V letošním roce připomněl papež především utrpení
duševně chorých. A povzbudil příbuzné a přátelé i zdravotnický personál,
který se stará o tyto nemocné, aby se
nadále snažili zmírnit utrpení, které z
těchto nemocí pochází, svou lidskostí.
I když je nemoc bolestí a jistým druhem zla, přivádí nás ke změně smýšlení, napomáhá nám stát se alespoň trošku lepšími, vede nás k úctě k životu...
prostě učí nás lidskosti.
B.L.

Jak je hrazen pronájem sportovní haly
pro mládežnické složky organizací ASPV a FC Slušovice?
Vzhledem k častým dotazům rodičů na způsob platby a cenu za pronájem
sportovní haly při ZŠ Slušovice podávám tyto informace:
Základní škola na základě objednávky organizací ASPV a FC Slušovice vystavuje fakturu za pronájem. Vystavené faktury každoročně proplácí Městský úřad
z dotací určených těmto organizacím. Oběma organizacím se takto proplatí veškerý nájem za rok, cca 50.000 Kč každé. Pokud rodiče platí za své děti těmto organizacím příspěvky, nejdou tyto peníze v žádném případě na pronájem sportovní haly. Cena za pronájem haly i přes neustálý růst cen energií zůstala nezměněna od zahájení provozu.
Ceny za hodinu pronájmu pro slušovické občany a organizace: 150,- Kč za
polovinu haly a 300,- Kč za celou; kopaná - žáci stejně, dorost + muži 600,- Kč
za celou halu (za dorost i muže FC Slušovice je rovněž nájem placen z dotací
města).
Jan Zicha, zást. ředitele ZŠ Slušovice
•3•

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ
INTERNET
V měsíci únoru byly nainstalovány
tři nové počítače volně přístupné pro
občany města Slušovice. Dva počítače
jsou v městské knihovně, jeden počítač je umístěn v přízemí radnice a je
k němu bezbariérový přístup.
Součástí počítače je také tiskárna
a programové vybavení. Občané tak
mají možnost volného přístupu na internet. Cílem celého projektu je umožnit všem obyvatelům města získávat
nové zdroje informací a komunikovat
s úřady za pomoci internetu.
Služby v knihovně návštěvníci znají
již z minulých let. Paní knihovnice pořádá kurzy práce s internetem. Zájemcům se plně věnuje. Přístup na internet je bezplatný, avšak tisk je nutno
zaplatit.
Novou službou je od 1. března
2006 přístup na internet v budově radnice. Počítač je umístěn v přízemí, přístup je bezbariérový. Použití tohoto
počítače je vhodné pro občany, kteří
znají práci na internetu a potřebují si
zjistit informace z úřadů a mají zájem
prostřednictvím internetu s úřady komunikovat.
Podmínkou je zapsat se do knihy
a povinnost dodržovat řád práce s internetem. Je také možnost si tuto službu objednat.
Knihovna: tel. 577 981 627,
městský úřad: 577 981 141.

DOTEK, o.p.s. - ROZVOZ
OBùDÒ PRO DÒCHODCE
Dotek, o.p.s., rozváží denně 50
obědů zájemcům z řad důchodců
v obcích Všemina, Neubuz a Slušovice. Tyto obědy vaří kvalifikované
kuchařky v Základní škole Všemina.
Cena jednoho obědu je 56 Kč včetně
dopravy a donášky do bytu.
Žádáme odběratele obědů, aby si
vyměnili svoje jídlonosiče za nové,
nerezové. Nový jídlonosič je v termonádobě a jídlo neztratí teplotu
a je hygienicky uskladněné po dobu
přepravy.
Naše pečovatelky rády obslouží
nemohoucí občany a pomohou s nákupy, dopravou k lékaři, vyzvednou
léky a vyřídí záležitosti na úřadech.
Veškeré dotazy ráda zodpoví pečovatelka J. Maliňáková na telefonu
732 572 665.
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II. slušovický „košt“ slivovice
Český zahrádkářský svaz Slušovice společně s vedoucím pálenice př.
Sedláčkem uspořádali v příjemném prostředí restaurace Přerovská v sobotním odpoledni 28. ledna tohoto roku II. slušovický košt slivovice.

Podařilo se shromáždit celkem 40
vzorků slivovice od občanů ze Slušovic i blízkého okolí. Soutěžní vzorky
hodnotilo 15 hodnotitelů, vesměs majitelů dodaných vzorků. Celá akce byla organizačně dobře připravena.
Velký podíl na dobré organizaci měl
Pavel Sedláček a Karel Jarcovják, kteří
mají s pořádáním podobných soutěží
již několikaleté zkušenosti a kteří také
zpracovali podmínky a pravidla pro
hodnocení.
Celému průběhu soutěže byl přítomen pracovník vizovické pálenice pan
Kalenda, který nám na úvod předal
svoje bohaté zkušenosti z výroby pálenek a kvalifikovaně poradil, jak připravovat a opatrovat kvasy z různých druhů ovoce, aby konečný produkt byl po
stránce kvality i kvantity co nejlepší. Je
třeba poznamenat, že jeho zkušenosti
a rady byly pro většinu z přítomných
dobrým přínosem.
Při příležitosti letošního koštu bych
chtěl připomenout 30. výročí vybudování pálenice ve Slušovicích. Ano, je

to již 30 let, kdy se v letech 19751976 dokončila svépomocí její výstavba ve ztížených pracovních i organizačních podmínkách. Dříve naši předkové a jistě ještě někteří z nás, jezdívali svoji tradiční valašskou úrodu
zpracovávat do okolních pálenic –
Hvozdná, Lípa, Vizovice, Jasenná
apod. Za uplynulých 30 let se v naší
pálenici zpracovaly stovky tun švestek
a jiného ovoce a vypálily se desítky
hektolitrů kvalitní slivovice.
Při této příležitosti bych chtěl připomenout jména všech našich páleničkářů. Jsou to: Sedláček Josef st., Javora
František, Záhořák Alois, Jeřábek Stanislav, Vosmanský Emil, Gargulák
Oldřich, Sousedík Bohumil, Sedláček
Josef ml., Ligas František, Nášel Jiří,
Jedlička Jan, Vávra Jindřich, Blažek
Antonín.
Po malém odbočení se vracím
k letošnímu slušovickému koštu. Je třeba konstatovat, že až na jeden vzorek
byly všechny hodnocené slivovice
kvalitní a pro hodnotitele bylo mnoh-

A TAK TO VŠECHNO
DOPADLO:

1. místo – Jakuba Hynek
2. místo – Dubovský Miroslav
3. místo – Elšík Jindřich
4. místo – Vlčnovský Josef
5. místo – Hruboň Josef
6. místo – Julina Milan
7. místo – Sedláček Pavel
8. místo – chovatelé Slušovice
dy velice obtížné posoudit, který
z hodnocených vzorků je lepší. Ale
rozhodnout se muselo, i když mezi
postupujícími a vyřazenými vzorky
byly jen nepatrné bodové rozdíly. Takto vyřazovacím způsobem zůstalo nakonec 8 vzorků, mezi nimiž se rozhodlo o umístění na 1.-8. místě a o získání některé z věcných cen.
Hlavní cenu za 1. místo věnoval
Městský úřad Slušovice, za který se akce krátce zúčastnila místostarostka paní Lisovská.
Závěrem bych chtěl všem, kteří se
na akci jakýmkoliv způsobem aktivně
podíleli, poděkovat, umístěným poblahopřát a těm, kteří se na pomyslné
stupně vítězů letos nedostali, popřát,
aby tam stanuli v roce příštím.
Věřím, že všichni zúčastnění, ať již
jako pořadatelé, hodnotící, nebo jen
přihlížející prožili pěkné a družné odpoledně a přál bych si, aby tato akce
měla své pokračování i v dalších letech.
Jan Jedlička

Lyžařský výcvik základní školy
V termínu 14.-21. 1. 2006 se uskutečnil lyžařský výcvik žáků 7. ročníku
ZŠ Slušovice. Proběhl tradičně ve středisku Kasárna v Javorníkách s ubytováním na hotelu Fran. Zúčastnilo se ho
45 žáků pod dozorem čtyř instruktorů
z řad učitelů a zdravotní sestry. Dobré
počasí, dostatek sněhu a kvalitně upravená sjezdovka pomohly k výuce carvingového lyžování. Začátečníci využili školní krátké lyže („blade“), které
jim umožnily naučit se zatáčení rychleji a získat základy carvingu. K relaxaci po lyžování žáci využívali hotelovou
saunu, bazén, hernu a společenskou
místnost. Večer nechyběla společenská
zábava a diskotéky. Na závěr kurzu
proběhl závod ve slalomu, ve kterém si

účastníci mohli vyzkoušet svoje lyžařské dovednosti.
Nejrychleji slalomové branky zvládli tito závodníci:
Dívky: 1. Monika Bártiková, 2. Adéla
Kotková, 3. Nikola Majrichová.
•4•

Chlapci: 1. Petr Matula, 2. Daniel
Mika, 3. Aleš Divoký.

Spoustu fotografií z lyžařského výcviku můžete mimo jiné najít na webových stránkách školy: www.zsslusovice.cz.
Jan Zicha
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Činnost Klubu důchodců ve Slušovicích v roce 2005
Počet členů se v současnosti pohybuje kolem 40. Pravidelné schůzky bývají jednou za měsíc, vždy druhý čtvrtek
v měsíci ve společenské místnosti místní požární zbrojnice.
V KD se scházejí lidé, kteří se chtějí setkávat se svými vrstevníky, neztratili zájem o společenské dění, rádi poznávají
novinky v oblasti kultury, cestování a zdraví.
V lednu jsme měli zajímavou besedu s MUDr. Tkadlecovou, která nám vysvětlila pojmy chřipka a viróza, hovořila
o prevenci těchto onemocnění, očkování proti chřipce, jak
se mají lidé staršího věku léčit a zachovat, aby nedošlo ke
zhoršení celkového zdravotního stavu. Dozvěděli jsme se také hodně zajímavostí z její specializace – z oboru hygieny.
Únorové setkání bylo také trochu o zdraví, ale i o duši.
Pozvání přijala paní Kojanová, kterou mají lidé v paměti jako výbornou pedikérku. Ne všichni však ví, že vydává sbírky
básní, přispívá do časopisů, připravuje Večery poezie a hudby z děl klasiků i začínajících autorů a je iniciátorkou založení Klubu přátel hudby a poezie Zlín.
Velmi oblíbené jsou besedy s paní Masnerovou, kterou
zveme každý rok a díky jejímu poutavému vyprávění jsme
s ní procestovali už všechny kontinenty světa. Tato paní totiž
necestuje po vyhlášených a atraktivních turistických střediscích za účelem odpočinku, ale ráda poznává historii a kulturu cizích zemí spojenou s odvážnými vysokohorskými výstupy či přechody a pobyty v poušti. Pro nás je to zkrátka
pravá cestovatelka a poznatky z jejích cest byste nenašli ani
v turistických průvodcích. Tentokrát nám povídala o svém
cestování zeměmi Beneluxu.
V květnu bylo velmi slavnostní posezení k svátku Dne
matek. Tradičně a speciálně pro nás si připravili vystoupení

žáci ze Základní školy ve Slušovicích. Paní Ondrová ze školní družiny s dětmi připravila pásmo básniček, říkadel a valašských písniček. Všichni přítomní žasli, kolik šikovných
a nadaných dětí máme, a projevili uznání paní učitelce.
O prázdninách se všichni členové KD těší na zájezd.
Tentokrát jsme se vydali do Jeseníků. Celodenní výlet byl
spojen s exkurzí v přečerpávací přehradě Dlouhé Stráně, což
je náš světový unikát. Byl nádherný den a Jeseníky jsme měli před sebou jako na dlani. Navštívili jsme i lázeňské městečko Velké Losiny, kde je výrobna a muzeum ručně vyráběného papíru. Na zpáteční cestě jsme si odpočinuli ve středisku Horizont u Olomouce, prošli se krásnými zahradami
s úžasnou květinovou výzdobou.
Na podzim jsme pozvali ne besedu pana MUDr. Tkadlece. Hovořil o problematice zdravotního pojištění a možnostech zdravotní péče pro bezmocné spoluobčany v důchodovém věku. Setkání bylo velmi příjemné, protože pan doktor
působil ve Slušovicích dlouho jako obvodní lékař.
Konec roku bývá tradičně spojen s návštěvou vánočního
koncertu. V Městském divadle ve Zlíně jsme strávili moc
pěkné chvilky s orchestrem V. Hybše, zazpívali si společně
vánoční koledy a navodili si milou a dojemnou atmosféru ke
konci roku.
Závěrem chceme poděkovat Městskému úřadu ve
Slušovicích za finanční příspěvek na naši činnost a vážíme si
toho, že představitelé města nezapomínají na spoluobčany
v důchodovém věku.
Za členy Klubu důchodců ve Slušovicích
Alena Chrastinová

Kreativní kurzy v březnu
Agentura Jasmína a lektorka Hanka Vás srdečně zvou na březnové kurzy:
PLETENÍ Z PEDIGU
(10. 3.)
Pokročilí mohou pokračovat košíky
s pleteným dnem, ošatkami, obaly na
květináče nebo košíky s uchem, mohou oplétat láhve nebo se vrátit ke košíkům s pevným dnem - podnosům.
Začátečníci budou plést podnosy.
Lektorka bez problémů zvládne i různorodost pletení, každý může vytvářet
něco jiného. Můžete tvořit, na co máte právě náladu nebo co právě nejvíce
potřebujete do domácnosti. Důležité
ovšem je, abyste nejprve získali zručnost a obeznámili se s pedigem při
pletení košíků s pevným dnem. A pak
se již můžete na dalších kurzech učit
vytvářet další krásné pletené věci…

Odborné vedení: Hanka Sobková
Začátek kurzu: PÁ 10. 3. v 16.00 h
Cena: dospělí 300 Kč (u velkých výrobků 350 Kč), děti od 8 let v dopr. dospělého 180 Kč. Materiál v ceně.
OPLÉTÁNÍ NEBO DRÁTKOVÁNÍ
VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK (16. 3.)
Máte možnost naučit se oplétat velikonoční vajíčka pedigem. Budete se to
učit na plastových vajíčkách.
V ceně kurzu je 1 vajíčko a dekorace
k němu (takové hnízdo nebo košíček).
Pokud Vás zajímá drátkování a líbí se
Vám drátkovaná vajíčka, můžete se
přijít naučit je drátkovat. V ceně kurzu
je 1 vajíčko. Samozřejmě poté, co se
některou z technik naučíte, Vám nic
nebrání oplétat či odrátkovávat křehká
celá či vyfouknutá vajíčka.
Je možné přihlásit se jen na jednu
z těchto technik (z časových důvodů),
takže popřemýšlejte, která Vás více
oslovila.
Odb. vedení: Hanka Sobková (pedig) a Jana Minarčíková (drátkování)
Začátek: ČT 16.3. v 16.30 h

•5•

Cena kurzu: Pedig - viz. kurz 10.3.
Drátkování: 250 Kč. Materiál v ceně.
S sebou: ručník (budete pracovat
s vlhkým materiálem), zahradnické
nůžky nebo elektrikářské kleštičky,
tenký křížový šroubovák, šídlo apod.
Místo konání: hasičská zbrojnice
Kapacita kurzu je omezena, nutná
rezervace: 603-14 17 23 nebo 577
981 627 (knihovna ve Slušovicích), email: agentura.jasmina@seznam.cz.
Rozpis kreativních kurzů ve
Slušovicích až do měsíce června najdete na www.sweb.cz/agentura.jasmina.
Máte-li zájem, budeme Vám zasílat
oznamky o aktuálních kurzech i na
Váš email, stačí poslat email na výše
uvedenou adresu a do předmětu zprávy napsat „oznamky“.
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Březnové pranostiky
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Studený marec, mokrý máj - bude humno
jako ráj.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po
něm sáhl.
1. březen
Svatá Eudokie psa po uši sněhem zavěje.
3. březen
Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby
měl zmrznout.
7. březen
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
9. březen
Na svatého Františka déšť - neurodí se
brambory.
10. březen
Mrzne-li v den Čtyřiceti mučedníků, mrzne
potom ještě 40 dní.
Čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků.
Podle Čtyřiceti budeš Petra míti.
Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, bude
úrodný rok.
12. březen
Přilétají k nám zase čápi, divoké husy, kačice, laštovice okolo svatého Řehoře.
Žežule, které v březnu velmi křičí, čáp, který mnoho hřeská, divoké husy, které se ukazují, oznamují teplé jaro.
Na svatého Řehoře, líný sedlák, který neoře.
Na svatého Řehoře, žába hubu otevře.
Na svatého Řehoře, ledy plují do moře,
vlaštovičky od moře.
17. březen
Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude mrznout
ještě celý měsíc.
19. březen
Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
Pěkný den na sv. Josefa zvěstuje dobrý rok.
20. březen
Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
22. březen
Na Kazimíra pohoda - na kobzole úroda.
25. březen
O svatém Viktorínu už je teplo i ve stínu.
Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny
Marie, bude úrodný rok.
Jaké Zvěstování Boží Matky - takové velikonoční svátky.
31. březen
O svaté Balbíně je už u nás po zimě.
V tomto článku jsou použita přísloví
z internetových stránek www.pranostiky.wz.cz a knihy Medardova kápě od
Jana Munzara.

Dubové podlahy,
schody, stﬁe‰ní okna.
***

Tel. 777 788 164

NOVÁ PRAVIDLA V SILNIâNÍM PROVOZU / 1. ãást
Od 1. července 2006 nabude účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., o silničním
provozu, který novelizuje v současnosti platný zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
Novelizace pravidel silničního provozu byla vyvolána zejména nutností zvýšit
bezpečnost na našich silnicích.
Novelizace pravidel silničního provozu je v zásadě postavena na nových preventivních opatřeních (povinné používání dětských zádržných systémů na všech
druzích pozemních komunikací, povinné používání cyklistických přileb do 18 let,
celodenní svícení za dne za nesnížené viditelnosti po celý rok) doplněných opatřeními v oblasti represe směřované zejména na ty řidiče, kteří se opakovaně dopouštějí dopravních přestupků. Tito řidiči musí od 1. července počítat nejenom
s bodovým systémem hodnocení řidičů, ale i s podstatně vyššími peněžitými sankcemi za dopravní přestupky. Současně nový zákon dává další pravomoci Policii
ČR, která bude moci ve vybraných případech na místě zadržet řidičský průkaz, zabránit řidiči v další jízdě, případně vyžadovat kauci. Městské a obecní policie budou moci měřit dodržování nejvyšší dovolené rychlosti.
• HLAVNÍ ZMĚNY V PRAVIDLECH:
Celodenní a celoroční svícení
Novela zavedla povinnost celodenního a celoročního svícení. Dosud tato povinnost platila pouze v zimním období a končila dnem, kdy jsme se začínali řídit
tzv. letním časem. V tomto roce tato povinnost s ukončením tzv. zimního času (26.
března 2006) bude ještě zrušena, ale od 1. července znovu zavedena.
Celoroční svícení i za dne přináší motoristovi řadu výhod. Především je protijedoucí vozidlo lépe vidět – to znamená, že řidiči dřív a včas zaznamenají vůz
v protisměru. Řidič rovněž mnohem přesněji a rychleji odhadne vzdálenost
a rychlost blížícího se vozu, snáz rozliší parkující a jedoucí vozidlo.
Jízda pod vlivem alkoholu a drog
Řízení pod vlivem alkoholu patří mezi nejčastější příčiny ovlivnění řidiče motorového vozidla, které vede k dopravním nehodám, často s velmi závažnými důsledky.
Novelizace pravidel silničního provozu přináší vyšší sankce za jízdu pod vlivem alkoholu a ostatních (jiných) návykových látek (drogy, léky).
Řidič se vystavuje zadržení řidičského průkazu (dle § 118 b) v následujících
případech:
- že požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku,
- odmítl se na výzvu policisty podrobit zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,
- odmítl se podrobit na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,
- pokud odmítl podrobit se lékařskému vyšetření, že není ovlivněn návykovou
látkou.
V těchto případech může policista řidiči i zabránit v další jízdě použitím technických prostředků. To platí nově i pro učitele autoškoly (§ 118 a).
Dětské autosedačky
U nás dosud platí povinnost umístit dítě (menší než 150 cm, lehčí než 36 kg)
do sedačky jen na dálnicích a rychlostních silnicích. Na jiných než uvedených pozemních komunikacích mohou být děti až do 1. července přepravovány bez zádržných systémů.
Povinné přilby pro cyklisty
Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
Telefonování za jízdy
Nebezpečnost telefonování odhalily vzápětí s rozvojem mobilních telefonů
všechny státy a postupně zavedly i různě přísné zákazy telefonování za jízdy.
V některých zemích se uvažuje o zákazu telefonování za jízdy i pomocí zařízení
hands free, protože i komunikace tímto způsobem zmenšuje soustředění na jízdu.
Řidič rozptyluje svou pozornost, takže není připraven psychicky ani fyzicky, aby
pokračování příště
řešil případné nenadálé situace.
•6•
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Krásný zimní host BRKOSLAV SEVERNÍ
V těchto dnech se ve Slušovicích objevili krásní zimní hosté - brkoslavi severní. Bylo pozorováno hejno asi 20
kusů v lesíku za školou. Brkoslav severní patří do čeledi brkoslavovití
(Bombycillidae) a řádu pěvci (Passeriformes).
Je to zavalitý pták zhruba velikosti
špačka, délka těla 17-18 cm. Celkové
zabarvení je vínově hnědé až kaštanové, špičatá chocholka, týl a hruď je růžovější, břicho je světlé a podocasí naopak tmavší. Černé hrdlo je bíle lemované a přes oko se táhne černý proužek. Trojúhelníková křídla jsou tmavě
šedohnědá s bílou a žlutou kresbou
a sytými voskově červenými konci křídelních krovek, kostřec a krátký ocas
jsou šedé se žlutým pruhem na konci
ocasu. Samice je méně výrazně zbarvená. Mladí ptáci mají během první zimy svého života žluté znaky na ocase
a na křídlech menší a světlejší, brada
a hrdlo jsou bělavé. Let je podobný jako u špačka.

Brkoslav severní (Bombycilla garrulus)

Výsledky kroužkování prokázaly, že
brkoslavi pocházejí nejčastěji ze Skandinávie. Vyskytuje se v západní části
Eurasie včetně severní Afriky a Přední
Asie a ve východní části Eurasie včetně
Japonska a severní Číny. Je znám i ze
Severní Amerika. Patří mezi tažné druhy. Tah probíhá od října do listopadu
a pak od března do dubna. U nás je jako zimní host a ve větších hejnech se
objevuje zhruba každých 10 let.
Většinou v březnu táhne zpátky.

Hnízdí v severní Evropě v jehličnatých lesích severské tajgy. Hnízdí 1x
ročně, nejčastěji od května do června.
Hnízdo staví na stromech 4-5 metrů
vysoko z větviček, lišejníků a stébel
trav, vystýlá ho peřím a sobími chlupy.
Na 4-6 šedých, řídce tmavohnědě skvrnitých vejcích sedí samice 14 dnů, potravu nosí mláďatům oba rodiče. Je pospolitý, toulavý.
V době hnízdění se brkoslavi živí
převážně hmyzem, na podzim a v zimě téměř výlučně bobulemi a dužnatými plody jmelí, kaliny, jeřábu, jalovce a hlohu, na jaře pupeny vrb a topolů. S oblibou se vrhají na jeřabiny,
ovšem pokud je neúroda jeřabin, tak
vezmou zavděk jablky i jinými plody,
jako jsou šípky a podobně. Brkoslav
prakticky celý den konzumuje potravu,
neboť velice rychle tráví. Na noc brkoslavi odlétají do jehličnatých lesů, kde
nocují.
Vydává vysoké zvonivé a mírně
chvějivé „sirrr“, jež se často ozývá sborově v hejně krátce před vzlétnutím,
zpěv zní podobně, ale jednotlivé trylky
jsou prokládány drsnými zvuky.

Úspěchy žáků slušovické základní školy ve florbalu
Florbal je v základní škole nejvíce
navštěvovaná zájmová činnost. Florbalovou ligu a kroužky navštěvuje přes
80 žáků 3.-9. ročníku. V prosinci a v
lednu proběhly okrskové a okresní kola a týmy školy si v nich vedly velmi
úspěšně.

2. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE
V KATEGORII 6.-7. ROČNÍK

1. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE
V KATEGORII 3.-5. ROČNÍK
Okrskové kolo proběhlo 6. ledna ve
Slušovicích. Žáci naší školy prošli turnajem bez porážky a postoupili do
okresního kola, které se konalo 11.
ledna 2006 v ZŠ Želechovice. I zde
nenašli hoši přemožitele a zaslouženě
získali celkové prvenství.
Školu v okrskovém nebo okresním
kole reprezentovali:
Martin Dlabaja, Radim Gajdošík,
Robin Nevřala, Vojtěch Hubáček, Jiří
Válek, Petr Hlaváč, Lukáš Drábek, Jan
Hynčica (5.A), Marek Macík, Jakub
Žůrek, Richard Kobylík, Tomáš Pšenka
(3.A), Tomáš Sedláček, David Mikel,
Jakub Vyoral, Tomáš Sedláček (3.B),
Jiří Pšenka, Marek Poslušný, Petr
Opluštil, Martin Ševčík (4.A).
(foto 1)

VÝSLEDKY V OKRESNÍM KOLE
V KATEGORII 3.-5. ROČNÍK
ZŠ Slušovice - Želechovice 4 : 0
ZŠ Slušovice - Otrokovice TGM 2 : 1
semifinále:
ZŠ Slušovice - Zlín Komenského I 5 : 0
finále: ZŠ Slušovice - Zlín Křiby 4:0.

Po vítězství v okrskovém kole ve
Slušovicích se výběr 6. a 7. ročníku
kvalifikoval do okresního kola, které
proběhlo 13. prosince 2005 na ZŠ
Mánesova v Otrokovicích. Hoši podali vynikající výkon a obsadili celkové
2. místo.
Stříbrné medaile si domů odvezli tito žáci: Pavel Budjač, Jan Plšek, Jakub
Janků, Jakub Oškera, Jakub Klimt
(brankář), Josef Pecha, Patrik Stein,
Jakub Červenka (brankář), Aleš
Divoký, Jiří Sedláček, Petr Matula,
Martin Gajdošík.
(foto 2)
VÝSLEDKY V OKRESNÍM KOLE
V KATEGORII 6.-7. ROČNÍK
ZŠ Slušovice - ZŠ Želechovice 2:0
ZŠ Slušovice - 12. ZŠ Zlín 3:2
semifinále
ZŠ Slušovice - Církevní ZŠ Zlín 2:2
(nájezdy 2:0)
finále
ZŠ Slušovice - ZŠ TGM Otrokovice 1:4
Marek Dlabaja, Jan Zicha

•7•
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Spoleãenská
kronika

VZPOMÍNKA
Dne 18. března vzpomínáme 1. výročí tragického úmrtí naší dcery
Jarmily Pekařové.

Jubilanti
Eduard Plšek
70 let
Josef Sedláček
70 let
Alois Škabraha
70 let
Srdečně blahopřejeme jubilantům

Tvůj úsměv navždy proměnil se v žal,
krutý osud nám Tě vzal.
Naše vzpomínka ať doletí až do nebe,
ať víš, že naše srdce bije za Tebe!

Narození
Alžběta Kobylíková
Šťastným rodičům blahopřejeme

Kdo jste ji znali, prosíme, vzpomeňte s námi.
Děkují rodiče a sestra s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ

Vzácné jubileum – 50 let společného
manželského života oslavili dne
27. ledna 2006 manželé Františka
a Josef Polišenští ze Slušovic.
K tomuto krásnému výročí jim blahopřáli starosta města, místostarostka
a matrikářka.
Ještě jednou blahopřejeme!

Děkujeme panu starostovi, paní
místostarostce a paní matrikářce za
osobní návštěvu, za blahopřání
a dárky při příležitosti oslavy naší
zlaté svatby.
Františka a Josef Polišenští
dokončení článku ze str. 1
karneval ochuzen o jeden ze svých atributů a mateřinka o příjem, ze kterého financujeme nadstandardní vybavení školky. Poděkování patří také řediteli základní školy, panu Jindřichu

Pohádkov˘ zápis v Neubuzi
Je známo, že první vykročení dítěte do školy je pro naše
ratolesti důležitým krokem. V žádném případě by se dítě
školní docházky nemělo bát a pro školu by mělo být dostatečně zralé fyzicky i duševně. Mělo by unést školní tašku,
umět jíst příborem, zavazovat tkaničku či zapínat knoflíky.
Znát a zvládat základní hygienické návyky. Na zápis do první třídy by dítě mělo vzpomínat jen v dobrém.
K zápisu do Neubuze přišly čtyři děti. Dvě z Neubuze
a dvě ze Slušovic. Přivítala je nejen paní ředitelka a žáci, kteří předvedli pásmo plné pohádek, písniček a tanečků, ale

Elšíkovi, za možnost uspořádání karnevalu ve sportovní hale, za její ozvučení pak panu Petru Staroveskému,
mažoretkám za strhující kankán a břišním tanečnicím za exotické zpestření
karnevalového programu.
A nakonec jsem si nechala ty nejdůležitější – všechny holky z „mojí“
školky. Patří jim poděkování za přípravu, organizaci, zajištění, realizaci, hodiny navíc, ale hlavně - nadšení a srdíčko. Stále platí, že je mi ctí a potěšením v takovém kolektivu pracovat.
Mohla bych si přát ještě víc?
Jana Tománková,
ředitelka MŠ Sluníčko

/ Hana Červenková

i pohádkové bytosti jako princezna, král, žabka, pejsek či
myška v šedém kožíšku. Pak předvedly své dovednosti i děti, které k zápisu přišly. Zazpívaly písničku nebo přednesly
básničku, poznávaly barvy, počítaly kuličky na počítadle,
nakreslily obrázek maminky nebo tatínka. Pak následovala
překážková dráha, kde na každém stanovišti dostaly děti razítko, odměnou bylo kinder vajíčko a závěsný měsíček
s medvídkem na památku.
Věříme, že se nastávajícím prvňáčkům v naší škole líbilo
a 1. září přijdou mezi nás. Už se na ně všichni moc těšíme.

SLUŠOVICKÉ NOVINY • měsíčník města Slušovice, vydává Městský úřad Slušovice, PSČ 763 15.
Redakční rada Blanka Lisovská, Hana Hlaváčová, Jana Kapustová a Jana Marušáková. Grafická úprava, zlom RENO Zlín,
tisk D print Zlín. Náklad 1200 výtisků. REG MK ČR E 13113. NEPRODEJNÉ.
Vyjádřená stanoviska v uvedených příspěvcích se nemusí shodovat s názorem redakce SN.

