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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

 Prvenství pro Slušovice, 
Šumice a Staré Hutě

Ve sledovaném období od 1. října 

2006 do 30. září 2007 v kategorii obcí 

do 500 obyvatel se na prvním místě 

umístily Staré Hutě s průměrnou výtěž-

ností 52,6 kg separovaného odpadu na 

jednoho občana. Mezi obcemi, kde žije 

více jak 500 obyvatel, získaly prvenství 

Šumice (40,9 kg/občan). V kategorii 

měst a městysů zvítězily Slušovice, 

v nichž každý z občanů průměrně vytřídil 

65,1 kg papíru, plastu a skla. První tři 

vítězové v každé kategorie obdrželi fi-

nanční částku ve výši 30 tisíc, 20 tisíc a 

10 tisíc korun. 

Zatímco loňský nultý ročník soutěže 

„O keramickou popelnici“ se vyhodno-

coval podle celkového množství vytřídě-

ných odpadů na jednoho obyvatele za 

rok, letos se určilo pořadí obcí a měst 

podle výtěžnosti v jednotlivých komodi-

tách a na základě součtu dílčích pořadí 

se určilo konečné umístění obcí a měst 

ve třech velikostních kategoriích.

Soutěž O keramickou popelnici beze-

sporu přispěla k soutěživosti a motivaci 

obcí k třídění odpadu, což dlouhodobě 

vede ke zvyšování míry využití komunál-

ních odpadů. Potvrdil to Petr Balner, zá-

stupce společnosti EKO-KOM, která 

v České republice zajišťuje zpětný odběr 

a využití obalových odpadů: „Zatímco 

v roce 2003 každý občan Zlínského kraje 

vytřídil v průměru 16,8 kilogramů papí-

ru, plastů, skla a nápojových kartonů, 

v roce 2006 to již bylo 27,03 kg a za rok 

2007 předpokládáme téměř 29 kg vytří-

děných odpadů. V rámci kraje si nejlépe 

vedou občané okresu Zlín, kde za loňský 

rok vytřídili 31 kg odpadu na jednoho 

občana. Dosáhli tak předpokládaného 

celostátního průměru ve čtyřech hodno-

cených kategoriích za rok 2007. 

Foto:

Ocenění za první místo v soutěži 

O keramikou popelnici přebírá z rukou 

statutárního náměstka hejtmana 

Zlínského kraje Josefa Jurčíka starosta 

města Ing. František Pavelka.

Vyhodnocení prvního ročníku krajské soutěže 

O KERAMICKOU POPELNICI

Tři desítky nejlepších obcí 

a měst, jejichž občané vytřídili 

nejvíce odpadu v rámci Zlínského 

kraje, byly vyhodnoceny ve středu 

16. ledna ve Zlíně. Soutěž vyhlásil 

Zlínský kraj se společností EKO-

KOM v rámci informační komuni-

kační kampaně s názvem: „Má to 

smysl, třiďte odpad“. 

 Prvenství pro Slušovice, 
Šumice a Staré Hutě
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Ze zasedání rady města

Výzva pro provozovatele služeb a podnikatele
Obracíme se na slušovické poskytovatele služeb a podnikatele, aby využili možnost 

prezentace svých firem či provozoven na našich webových stránkách (www.slusovi-

ce.cz). V oddíle služby – seznam firem - máte možnost se bezplatně zaregistrovat 

a tím se dostat do databáze, která bude na internetových stránkách města dostupná 

nejen pro naše spoluobčany, ale i pro ostatní, kteří Slušovice navštíví.

K této výzvě nás vede i skutečnost, že se na městský úřad dost často obrací taza-

telé ze vzdálenějších měst, kteří chtějí získat kontakt na určité výrobce či služby 

a činí tak dotazem na radnici. Pokud by se nám podařilo získat co nejvíce údajů do 

databáze firem, jistě by to přispělo k lepší informovanosti jak místních, tak i návštěv-

níků Slušovic. 

Myslíme si, že tyto údaje nejen obohatí naše webové stránky, ale hlavně budou 

i bezplatnou reklamou pro podnikatele, a to nejen větších firem, ale i menších pro-

vozoven. Zkuste se proto na webové stránky podívat a přiblížit nám vaše aktivity. 

• Rada města schválila účast města 

Slušovice v soutěži Stavba roku Zlínského 

kraje. Město bude prezentovat výstavbu 

bytového domu č.p. 590 v ul. Dosti-

hové.

• Rada města vzala na vědomí umístění 

města Slušovice na 1. místě v soutěži 

Zlínského kraje O keramickou popelnici 

v kategorii města a městyse. 

• Rada města schválila zadání geologic-

kého průzkumu v lokalitě Na Stráni – 

pozemek p.č. 1485 a p.č. 1486 v k.ú. 

Slušovice, který bude sloužit jako pod-

klad pro budoucí výstavbu domů.

• Rada města vzala na vědomí informaci 

Katastrálního úřadu ve Zlíně, že do kon-

ce roku 2008 bude v katastrálním území 

Slušovice vypracována digitální mapa 

katastru obce Slušovice.

• Rada města projednala projektovou 

dokumentaci ke stavebnímu povolení na 

opravu silnice III/4915 v úseku před ZŠ 

Slušovice a ukládá starostovi města pro-

jednat s ŘSZK – správcem komunikace 

– prodloužení opravy povrchu vozovky 

až k mostu přes Všeminku.

• Rada města vzala na vědomí písemné 

sdělení MF ČR o přidělení dotace 6,4 

mil. Kč na přestavbu kuchyně a sociální-

ho zařízení v Základní škole Slušovice.

• Rada města schválila neinvestiční ná-

klady na jednoho žáka Základní školy ve 

Slušovicích v roce 2008 v celkové výši 

2 900 Kč.

• Rada města schválila ceník služeb 

Městské knihovny ve Slušovicích s plat-

ností od 1. 1. 2008.

• Rada města projednala návrh rozpoč-

tu města na rok 2008, který bude před-

ložen ke schválení zastupitelstvu města

Jelikož je březen Měsíc internetu, 

zapojila se i naše knihovna do akce 

BMI (Březen Měsíc internetu).

V týdnu od 17. do 20. března budou 

v městské knihovně opět probíhat hodi-

nové rychlokurzy základů internetu 

„Internet bez obav“. 

Přihlásit se může každý od patnácti let 

věku. Přednost bude dána těm, kteří zde 

na tomto kurzu ještě nebyli. Pokud se 

ale všechna místa nenaplní, je možné 

udělat také opakovací kurz pro ty, kteří 

sice na kurzu už byli, ale protože třeba 

neměli možnost s internetem pracovat, 

chtějí si znalost oživit. Budu ráda, když 

se přihlásí i senioři, není třeba se inter-

netu bát…

Na kurzu je vždy jen jeden člověk 

a postupujeme jeho vlastním tempem, 

takže se nemusíte bát, že byste nepo-

chopili nebo že se v informacích „ztratí-

te“. Rezervovat místo je možné na tel. 

čísle 577 981 627 nebo přímo v MK.

Z provozních důvodů probíhají lekce 

od 8 hodin ráno a poslední možná výu-

ková hodina začíná ve 13 hodin.

Internet je v knihovně k dispozici ve-

řejnosti (nejen čtenářům, ale všem od 

patnácti let) v půjčovních hodinách 

knihovny na dvou počítačích, a to zdar-

ma. 

Protože je tento měsíc zároveň 

Měsícem knihy, ráda bych otevřela dveře 

dokořán našim prváčkům. Mohou se 

přijít podívat do knihovny s maminkou či 

tatínkem, prohlédnout si, jaké knihy ta-

dy máme a co ještě by jim knihovna 

mohla nabídnout (CD-ROMy, časopi-

sy…). Pokud se rozhodnou, že by se 

chtěli stát čtenáři naší knihovny, v břez-

nu budou mít roční poplatek zcela zdar-

ma.

Je pro vás připravena ještě jedna oblí-

bená akce. Je jí VÝPRODEJ VYŘAZE-

NÝCH KNIH, který se koná od 10. do 

18. března. 

V tomto roce jsem dokončila revizi 

knihovního fondu a při ní jsem vyřadila 

spoustu knih. Nejen beletrii (romány 

atd.), ale také literaturu naučnou a dět-

skou. Tyto knihy ještě v žádném již usku-

tečněném bazárku knih nebyly.

A malinké upozornění na závěr: jeli-

kož se zvedly ceny poštovného, byla 

jsem nucena na toto zvýšení zareagovat 

navýšením poplatků za zaslání upomí-

nek. Proto využijte malých kalendáříků, 

které každý rok dostáváte, a vždy si 

značte, kdy jste si knihy půjčili, abyste 

zbytečně neplatili upomínku. Knihy 

a časopisy jsou půjčeny vždy na měsíc 

s tím, že máte možnost si lhůtu před 

jejím uplynutím prodloužit telefonicky, 

emailem nebo osobně. Pokud knihu 

nemá rezervovanou jiný čtenář, lze vý-

půjčku prodloužit o další měsíc.

 Těším se na Vaši návštěvu. 

 Jana Kapustová

Městská knihovna ve Slušovicích

Součinnost FÚ 

při podávání daňových 

přiznání

Finanční úřad ve Zlíně bude v období 

výběru daňových přiznání fyzických osob 

za zdaňovací období roku 2007 posky-

tovat informace a nezbytnou součin-

nost, potřebnou k řádnému splnění po-

vinnosti podat daňové přiznání. Z toho-

to důvodu budou na finančním úřa-

dě rozšířeny v pracovní dny úřední 

hodiny v období od 17. 3. do 31. 3. 

2008 denně od 8,00 do 17,00 hodin. 

Úřad bude otevřen i v sobotu 29. 3. 

2008 od 8,00 do 12,00 hodin. 

Posledním dnem pro podání daňo-

vých přiznání je pondělí 31. března 

a v tento den budou prodlouženy úřední 

hodiny do 18,00 hodin.

Pro poplatníky daně z příjmů fy-

zických osob, kteří mají bydliště 

v obcích v působnosti Městského 

úřadu Slušovice, budou pracovníci 

Finančního úřadu ve Zlíně poskyto-

vat potřebné informace a vybírat 

daňová přiznání ve dnech 10. a 19. 

března 2008 v době od 8 do 12 ho-

din a od 13 do 17 hodin v prosto-

rách budovy Městského úřadu ve 

Slušovicích.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OZNAMUJE…

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme majitelé psů, kteří 

doposud neuhradili poplatek za psa 

na rok 2008, aby tak učinili nejpozdě-

ji do konce měsíce března.
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V Z P O M Í N K A

Dne 8. března 1908 se narodila ve 

Slušovicích Drahomíra Pšenková – 

Drábková. Na maminčiny nedožité sté 

narozeniny vzpomínají synové Milan 

a Rudolf Pšenkovi s rodinami

Dovětek: Se Vzpomínkami na dětství 

paní Pšenkové jsme se v SN již jednou 

setkali a určitě se k nim ještě budeme 

vracet.

Z HISTORIE

NAŠEHO

MĚSTA

„Smutnější za krátkou dobu je vzpo-

mínka, jak jsem doma slyšela bubnovat 

policajta, že vypukla válka a že ty určité 

ročníky, které jmenovál mají tam na-

stoupit na vojenskou službu. Jak jsem 

přišla dom, maminka už to věděli a pla-

kali, že i tatínek mosí jít na vojnu. Hned 

jsem musela jít pro tatínka, který zrovna 

šrotovál ve starém mlýně u Elšíků. 

Tatínek maminku těšili, že se poté brzy 

vrátí, vrátíl se, ale až za 4 roky.

Mamince nastaly časy zlé, byly jsme 

už 3 děti, já, Bohušek a Aninka. Rudošek 

se narodíl za pár měsíců. Takže 4 malé 

děti, hospodářství, dobytek, mívali jsme 

ho hodně. Ještěže nějaký rok žili staříček 

a pomohli s kravama na poli a stařenka 

nás hlídávala. Horší už to bylo, až staří-

ček zemřeli, to mne maminka posílali 

k Halenkom, k Hylérom, aby nám přišli 

pomoct. Já jako nejstarší už jsem musela 

ledaco pomáhat, třeba kopřivy shánět 

pro husy, také je pást na poli na strnis-

kách, jak jsem je dala na říku na vodu a 

nechala je chvílu bez dozoru, husy vyléz-

ly z vody ven a hned někde do škody. 

Obyčejně vylezly z vody na Gargulá-

kového, který je zavřél do chlívka a dal 

policajtem vybubnovat, že má zavřené 

husy, které byly ve škodě a či jsou, ať si 

pro ně příjde a dá pokutu.

Jak přijeli tatínek z vojny na dovole-

nou, dovezli nám čokoládu a nějaké 

konservy. Až jsme je snědli, tak nám 

řekli, že to byly koňské a že teď budeme 

dělat hy hy hy. Někdy nám zahráli na 

husle, i když nějak moc neuměli, mi se 

to líbilo. Jednou přijeli tatínek, jak se 

pravilo, že na černo. To bylo ale trestné 

a pravilo se, že je to zběh a hledali je 

četníci, jestli je doma. Tatínek byli scho-

vaný na vrchní komoře za pytlama s obi-

lím. Bývali tehdy jak se pravilo rekvizice, 

to udělali tam, kde nechtěli nebo ne-

mohli dat obilí na dodávku. Když něco 

našli, zabavili to a ještě se musela dat 

pokuta. Tatínek psávali mamince z vojny 

a dopise bývaly složené na kostně v ma-

lé světnici. Tehdy se zpívaly různé písnič-

ky o vojně a tatínek v dopise o jedné 

psali a bylo to:

Nastaly nám doby zlé, musím jíti do boje,

Opustit svou rodinu, nevrátit se víc domů.

Sbohem dítky, ženo má, družko moje milená,

Kdo vás nyní nasytí drahé dítky moje.“

 (Jazykově neupravováno)

Tentokrát se vrátíme do období války…

Zápis do 1. třídy
V úterý 15. ledna se uskutečnil 

v Základní škole ve Slušovicích zápis 

dětí do 1. třídy. Samotný zápis pro-

běhl od 13 do 17 hodin. Na děti če-

kaly dvě krásně vyzdobené učebny 

a na chodbě je vítali žáci pátých tříd 

ve funkci „asistentek a asistentů“, 

dokonce i v maskách. 

Pro všechny bylo připraveno malé ob-

čerstvení a čekací dobu si mohli rodiče 

se svými dětmi krátit i hrami na počítači 

v počítačové učebně, malováním a pro-

hlížením učebnic 1. třídy. 

Samotný zápis probíhal ve velmi po-

hodové atmosféře. V jedné třídě prová-

děly zápis paní učitelka Marie Boučková 

a paní učitelka Alena Chrastinová, ve 

druhé třídě paní učitelka Světlana 

Dlabajová a paní učitelka Jolana Končá-

ková. Jedna paní učitelka vždy hovořila 

s rodiči a druhá se věnovala budoucímu 

prvňáčkovi. 

Děti s paní učitelkou malovaly, povída-

ly si o barvách, počítaly ovoce na talíři, 

dokonce i zpívaly a recitovaly. Většinou 

se budoucí prvňáčci nebáli a s chutí řeši-

li všechny úkoly. Na závěr dostaly všech-

ny zúčastněné děti pamětní list na zápis 

do 1. třídy, aby měly nějakou památku 

na tento bezesporu významný den pro 

každého člověka. 

Během odpoledne bylo v naší škole 

zapsáno 49 dětí do dvou prvních tříd. 

K zápisu do 1. tříd se dostavily děti ne-

jen ze Slušovic, ale i z okolních obcí. 

Celkem 31 dětí bylo zapsáno ze Slušovic, 

5 z Březové, 9 z Hrobic, 1 dítě ze Všemi-

ny, 1 z Vizovic, 1 ze Zlína-Lípy a 1 dítě 

z Podkopné Lhoty. O odkladu školní 

docházky zatím uvažuje asi 10 rodičů. 

Všem dětem, které nastoupí 1. září do 

naší školy, přejeme mnoho úspěchů 

a hodně vynikajících známek. Ať se Vám 

v naší škole líbí, milí budoucí prvňáčko-

vé!

 učitelky 1. ročníků ZŠ Slušovice
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Milí přátelé, 

v těchto dnech slavíme velikonoční 

svátky. Je to oslava jedinečné události 

v dějinách svátků. Ježíš, Boží Syn,  pře-

mohl úděl všech lidí. Všichni víme, že 

náš pozemský život se neodvratně kon-

čí smrtí. To byla v minulosti a i do dneš-

ních dnů je vždy smutná perspektiva 

každého člověka. O Velikonocích čteme 

zprávu z Písma Svatého o události 

Vzkříšení. Pro nás křesťany je důležitost  

této události velmi významná. Hrají zde 

nezastupitelnou roli svědkové Ježíšova 

vítězství nad smrtí. Se Vzkříšeným se 

setkalo mnoho lidí. Pro nás je důležité, 

co nám o jejich prožitcích napsali jed-

notliví  autoři písemných záznamů, kte-

ré můžeme najít v textech Nového zá-

kona. 

Kristovo vzkříšení nebylo návratem 

k pozemskému životu, jak tomu bylo při 

vzkříšeních, která vykonal před Veliko-

nocemi, při vzkříšení Jairovy dcery, mlá-

dence z Naimu a svého přítele Lazara, 

bratra Marie a Marty. Tyto skutky byly 

zázračné události, ale osoby, které byly 

předmětem těchto zázraků, se Ježíšovou 

mocí vrátily do „obyčejného“ pozem-

ského života. A po nějakém čase znovu 

zemřely. 

Kristovo vzkříšení je podstatně odliš-

né. On ve svém vzkříšeném těle přechá-

zí ze stavu smrti do jiného života, mimo 

čas a prostor. Ježíšovo tělo je při vzkří-

šení naplněno mocí Ducha svatého; ve 

stavu své slávy se podílí na božském 

životě, takže svatý Pavel může o Kristu 

říci, že je to „člověk z nebe“. 

Velice se mi líbí vyprávění o setkání 

s Pánem Ježíšem zmrtvýchvstalým, kte-

ré prožili učedníci jdoucí do vesnice 

zvané Emauzy. V neznámém poutníko-

vi, jehož chtěli velmi poučovat o po-

sledních událostech, které se staly 

v Jeruzalémě, nakonec poznali samot-

ného vzkříšeného Mistra. On to byl, kdo 

je cestou  poučoval o významu událos-

tí, kterým nemohli dosud správně rozu-

mět. Při zpětné úvaze o setkání s tímto 

tajemným poutníkem pochopili, že jim 

hořelo srdce, když jim vše vysvětloval. 

Je dobré o těchto textech v klidu uvažo-

vat a také se postavit do role těch, 

kteří to vše na vlastní kůži prožívali. 

Neměli to snadné, protože vše jaksi 

přesahovalo dosavadní lidskou zkuše-

nost. Přijetí víry v tyto události jim ote-

víraly nepředstavitelnou perspektivu 

lidského života, která jde skrze smrt do 

věčného života se samotným Bohem. 

Přeji Vám všem, pokud budete o těch-

to událostech ve světle poselství Slova 

Božího uvažovat, aby bylo Vaše srdce 

naplněno skutečnou radostí. Naše ra-

dost  pramení z víry, že konečné slovo 

nemá smrt, ale život, který je naznačen 

v tajemství velikonočních svátků. 

Radostné oslavy velikonočních 

svátků všem přeje a k tomu žehná 

Otec Emil.

Z  NAŠ Í  FARNOST I

Křížová cesta

Vztah mezi vnučkou a babičkou je 

někdy velmi hluboký a krásný. Je to jako 

pohádka, teplo náruče, která vždy hřeje, 

dětská hlavička schoulená v klíně zralé 

ženy. Někdy zavřu oči a jsem znovu ve 

svém dětství, přitulená v její náručí. Kolik 

jistoty a pokoje bylo v tom vztahu. 

Žehnala mě z kropenky u dveří. Myslím, 

že jsem v její přítomnosti nikdy nezlobi-

la. Ta neposedná holčička se vždy pro-

měnila v malou ovečku..

V postní době jsme spolu jezdívaly 

každou neděli po obědě na křížovou 

cestu do hrabovského kostelíčka. 

Babička byla v té době již velmi nemoc-

ná, roztroušená skleróza ji omezovala 

v pohybu a ruce byly necitlivé. Chodívala 

opírajíc se o dvě hole. Smála se a říkala 

mi : „Podívej, mám čtyři nohy.“ Byla ne-

mohoucí, a přece tak statečná a silná. 

Nastoupit do tramvaje jí dělalo velké 

potíže, avšak vystoupit byl úkol skoro 

nadlidský. Tehdy u nás jezdila tramvaj č. 

7, všichni jí říkali „komárek“. Tramvaj 

měla většinou dva vozy, výstupní plošina 

byla otevřená, jen do vozu se zavíraly 

dveře. Babička mívala strach, že nebude 

stačit včas vystoupit, proto se ještě před 

zastávkou odebrala z vozu na plošinu. 

Snažila jsem se jí pomoci, ale dítěti to 

nebylo možné. Vtom tramvaj prudce 

zabrzdila a znovu se rozjela, slabá ruka 

se sesmekla a babička upadla celou vá-

hou svého bezmocného těla na mne. 

Vzpomínám si, jak jsem se třásla, hlava 

mi visela z otevřených dveří ven z tram-

Křížová cesta na Velký pátek
Kousek nad Slušovicemi, po kamenité cestě směrem k vysílači, najdeme na kop-

ci mezi lípami torzo kříže – „rakovský kříž“. Stal se před lety terčem vandalů. Zůstal 

jen kamenný podstavec. V loňském roce se na Velký pátek v 15,00 hodin odebra-

lo od kostela procesí poutníků, kteří si modlitbou křížové cesty připomněli umuče-

ní Pána Ježíše Krista. 

Je zajímavé, že i v současnosti je naše manifestace víry mnohdy velmi těžkou 

zkouškou. Přihlásit se veřejně k Ježíši vysmívanému, potupenému a ukřižovanému 

nebudí v době, která miluje zdraví, sílu, krásu a úspěch, zrovna obdiv ani re-

spekt.

Jít cestou křížovou, to znamená ztotožnit se s umučeným Kristem. Avšak mod-

litbou a rozjímáním poznáváme, že to byl Ježíš, který se ztotožnil s námi. Čtrnáct 

zastavení křížové cesty nám dává odpověď na otázky po smyslu utrpení v našem 

životě. Je to Bůh, tak blízký a chápající, který se nás chce ujmout a provést nás 

údolím smrti, temnotami a samotami, které prožíváme, dát nám pocítit svou blíz-

kost a lásku.

„Byly to naše nemoci, jež nesl,

naše bolesti na sebe vzal….

Jeho rány nás uzdravily.“

Pokud si najdete na Velký pátek trošku času a budete mít zájem, vydejte se 

s mladými lidmi z naší farnosti na křížovou cestu k „rakovskému kříži“. Začátek 

v 15,00 hodin v kostele.

Souběžně se staří a nemocní modlí křížovou cestu v kostele.

 Farní rada

vaje, ruce jsem měla zapřené o schůd-

ky.

Když jsme vystoupily, babička mě hla-

dila a objímala. Po tvářích jí tekly slzy. 

Tehdy jsem ji viděla poprvé plakat. Šly 

jsme pomalu po pěšině v loukách kolem 

kolejí k dřevěnému kostelíčku. Kvetly 

tam fialky. Natrhala jsem kytičku a vtisk-

la ji do babiččiny zakrvácené dlaně.  

 B.L.

Slušovický chrámový sbor

Založení Slušovického chrámového 

pěveckého sboru spadá do doby před 

více než sto lety. Tehdejší katecheta 

P. Josef Chlápek jej založil pravděpodob-

ně v roce 1896. Od té doby sbor kromě 

krátkých přestávek existuje téměř nepře-

tržitě. Tradice sborového zpěvu je tedy 

ve Slušovicích hluboce zakořeněná 

a přechází v některých rodinách z jedné 
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generace na druhou. Po celou dobu 

svého trvání se chrámový sbor neome-

zoval jen na zpěv v kostele, ale podílel se 

vždy i na společenském životě obce. 

V roli sbormistra se vystřídalo hodně lidí 

z řad kněží, učitelů, varhaníků i místních 

hudebních nadšenců - k jejich výčtu se 

vrátíme až někdy příště.

V současnosti má náš sbor 22 členů. 

Zpíváme především klasickou duchovní 

hudbu, nevyhýbáme se ale ani moder-

ním skladbám od současných autorů. 

Naše činnost je zaměřena především na 

spoluúčast při slavnostních bohosluž-

bách - o Vánocích, Velikonocích, o pou-

ti. Příležitostně zajíždíme také do okol-

ních obcí, kde zpíváme buď při boho-

službách nebo i na samostatných kon-

certech. 

Na konci listopadu jsme začali připravovat projekt s mezi-

předmětovými vztahy pro 8. ročník. Tato práce se týkala mate-

matiky, informatiky, technického kreslení a zeměpisu, podíleli 

se na ní učitelé Věra Janská, Pavel Šavara a Rostislav Šarman. 

V matematice, v tématu kruhová výseč, jsme se naučili rýso-

vat kruhové grafy. Toto téma pak žáci zpracovávali v hodinách 

informatiky. V programu Excel vytvořili grafy kruhové a sloup-

cové pro těžbu surovin ve světě, energetiku a některé obory 

průmyslu. Podobné grafy rýsovali žáci v technickém kreslení 

s popisem technického písma. V informatice na internetu vyhle-

dali články, fakta a zajímavosti k zeměpisnému tématu suroviny 

a průmysl, tyto texty zapsali v programu Word, čímž také plnili 

osnovy informatiky. Rovněž si někteří žáci zopakovali práci 

v programu Malování, k daným tématům kreslili na počítačích 

obrázky. Všechny tyto materiály následně vytiskli a využívali 

k tvorbě prezentací v hodinách zeměpisu.

V zeměpisu ve třech vyučovacích hodinách zpracovávali urče-

ná témata ve tří až čtyřčlenných skupinách, v dalších dvou ho-

dinách seznámili spolužáky s výsledky své 

práce, připravili zápisy pro ostatní. Výborné 

byly také prezentace některých skupin přes 

počítač v programu PowerPoint a na inter-

aktivní tabuli. Na závěr proběhlo hodnoce-

ní prací učiteli i žáky včetně závěrečného 

shrnutí a opakování.

Skupiny pracovaly převážně samostatně, 

učitelé „fungovali“ spíše jako poradci a ko-

ordinovali práci na projektech.

Práce byla zdokumentována také na fo-

tografiích a vše zveřejněno na nástěnkách 

školy. Cílem celého projektu nebylo jen za-

jímavou formou probrat jednotlivá témata 

a zopakovat práci s počítačem, ale také 

rozvíjet kompetence k učení, komunikativní 

a pracovní kompetence žáků. 

Věra Janská, Pavel Šavara, 

Rostislav Šarman

V poslední době byla naše činnost 

hodně bohatá, posuďte sami: Při slav-

nostních bohoslužbách o Vánocích jsme 

v našem kostele zpívali výběr z České 

mše vánoční J. J. Ryby „Hej, mistře“. 

S tímto programem jsme účinkovali i ve 

Fryštáku. V neděli 13. ledna jsme účin-

kovali na koncertě v kostele v Zádveřicích. 

Tam zazněla celá Česká mše vánoční od 

J. J. Ryby - první část zpíval místní chrá-

mový sbor, druhá část zazněla v našem 

podání. V Zádveřicích jsme už předtím, 

v neděli 2. prosince 2007, uspořádali 

samostatný adventní koncert. Na pro-

gramu byly skladby P. Ebena, J. Slimáčka, 

J. Strejce a C.Saint-Saence.

Největší akcí minulého roku ale byla 

naše účast na 12. ročníku festivalu du-

chovní hudby v Ústí nad Orlicí v sobotu 

13. října 2007. Ve svém samostatném 

programu jsme zpívali dvě části Missy 

Lorety od Vojtěcha Říhovského a sklad-

by C. Saint-Saence, J. Clarka a Z. Lukáše. 

Při závěrečné slavnostní mši jsme spolu 

s ostatními zúčastněnými sbory zpívali 

ordinarium B. Korejse a skladby J.Olej-

níka. Naše vystoupení na festivalu bylo 

přijato velmi pozitivně. Určitě jsme 

Slušovicím hanbu neudělali...

V současnosti nacvičujeme program 

na Velikonoce, bude to Mše F-Dur od 

Františka Picky. Závěrem chceme po-

vzbudit vás všechny, kdo rádi zpíváte 

a máte zájem o sborový zpěv, neváhejte 

a zkuste přijít mezi nás. Ten krásný pocit 

být částí celku při vytváření dobrého díla 

opravdu stojí za to!  

 HJ

Projektové vyučování 8. ročník - NEROSTNÉ SUROVINY A PRŮMYSL VE SVĚTĚ



6

V rámci krajské informační kampaně na podporu třídění 

odpadu, která se ve Zlín-ském kraji koná již čtvrtým rokem, se 

poprvé uskutečnila soutěž o nejlepší školní literární příspěvek 

na téma: „Má to smysl. Třiďte odpad.“ Do první kategorie 

žáků druhého stupně základních škol se přihlásilo celkem 59 

žáků. V druhé kategorii, určené středním školám, se zapojilo 

30 studentů. 

Porota vybrala celkem osm soutěžních prací, jejichž autory 

ve středu 16. ledna odměnila hodnotnými věcnými cenami: 

fotoaparáty, mobily, DVD přehrávači a MP3. Mimořádnou 

cenu - peněžní šek v hodnotě 30 tisíc korun - udělila Gymnáziu 

v Rožnově pod Radhoštěm, odkud se přihlásilo se svými pří-

spěvky do obou kategorií celkem 55 chlapců a děvčat. 

Výsledky literární soutěže jsou zpřístupněny na www.zkola.cz.

 Zprávu připravila Libuše Miarková

Foto - Anežka Divilová ze Slušovic, studentka gymná-

zia, která získala první cenu - fooaparát Canon - za příspěvek 

na téma: Má to smysl. Třiďte odpad.

PYTHAGORIÁDA
Ve čtvrtek 31. 1. 2008 se na 

Základní škole ve Slušovicích ko-

nal již 31. ročník matematické 

soutěže Pythagoriáda. 

Tuto matematickou soutěž pojme-

novanou po velmi známém řeckém 

matematikovi zvaném Pythagoras ze 

Samu v tomto školním roce organizo-

valy p. uč. Krupičková a p. uč. Štěpá-

nová. 

Školního kola se zúčastnilo celkem 

59 zástupců z řad šesťáků a sedmáků. 

Soutěžící řešili během 60 minut 15 

velmi náročných úloh. Za každou 

správně vyřešenou úlohu získali 1 bod 

a úspěšným řešitelem školního kola se 

stal ten, kdo získal 9 a více bodů. 

Mezi šesťáky se nejlépe se složitými 

příklady poprala Ivana Tomšů ze 6. A, 

která získala 9 bodů. Na druhém 

a třetím místě se s osmi správně vyře-

šenými příklady umístili Petr Opluštil 

ze 6. A a Pavel Mlích ze 6. B. 

Nejúspěšnějšími počtáři mezi jedna-

třiceti sedmáky se stali Nikol Stavja-

ňová, Kristián Bílý a Petr Mikulčák ze 

7. A a Martin Pagáč ze 7. B. Správně 

vyřešili devět příkladů. Osm bodů zís-

kali Veronika Jašková ze 7. A a Milan 

Bělíček ze 7. B.

V okresním kole, které se bude ko-

nat 17. dubna 2008, bude naši školu 

z řad šesťáků reprezentovat Ivana 

Tomšů a za sedmáky Nikol Stavjaňová, 

Kristián Bílý, Petr Mikulčák a Martin 

Pagáč. 

Všem žákům, kteří se soutěže zú-

častnili, gratulujeme a děkujeme za 

odvahu a vynaloženou snahu při řeše-

ní náročných úkolů. Postupujícím do 

okresního kola přejeme hodně štěstí, 

matematického umu a co nejlepší 

umístění.

Ptačí budka 

do každé zahrady
Vyvěšování ptačích budek v zahradách má 

nesporný význam nejen pro ochranu ptáků, 

ale je i důležitým prvkem biologické ochrany 

rostlin. Značně snižuje nutnost používání 

chemických přípravků a tím přispívá k pro-

dukci nezávadných potravin. Podrobné roz-

bory potravy mnoha ptačích druhů jasně 

prokazují důležitý význam ptáků jako stálé a 

spolehlivé složky v boji s hmyzími škůdci hospodářských plodin. Vždyť například naše 

nejběžnější sýkora koňadra spotřebuje denně přibližně tolik potravy, kolik sama váží, 

tj. asi 17 gramů. Pár sýkor, hnízdící dvakrát ročně, spotřebuje tedy se svým potom-

stvem 75 kg hmyzu ze zahrady. Je prokázáno, že v zimním obdobní sýkory zlikvidují 

50-70 procent obalečů jabloňových, což se projeví červivostí pouze u 2 % plodů. 

Výhody biologické ochrany zahradních kultur můžeme využít vyvěšením vhodných 

ptačích budek. Nemalý užitek poskytují i ostatní druhy ptactva. 

Budku vyrobíme s otevírací stříškou pro snadnou kontrolu a každoroční čištění. 

Stříška by měla přesahovat asi 4 cm nad vletový otvor, pod který nikdy nedáváme 

bidélko, protože usnadňuje přístup toulavým kočkám. Někdy se stává, že vletový 

otvor rozšiřuje strakapoud. Poškozování budky zabráníme oplechováním vletového 

otvoru. Použijeme nerezavějící plech, do nějž vyvrtáme otvor o 2 mm větší, než je 

vletový otvor budky a pečlivě opilujeme ostré hrany. Povrchově ji natřeme impregnač-

ním nátěrem, stříšku a zadní stěnu opatříme nějakou lepenkou, aby dovnitř nezaté-

kala voda. Budky umísťujeme v místech s větším množstvím stromů a keřů, kde ptáci 

najdou dostatek potravy i klid.  Vladimír Bělín

Doporučené rozměry budek pro sýkory:

Rozměry budek (cm) menší druhy sýkor střední druhy sýkor větší druhy sýkor

Dno 12 x 12 12 x 12 15 x 15 

Průměr vletového otvoru 2,8 3,2 - 3,5 4,7 - 5 

Vnitřní výška budky 20 - 25 20 - 25 26 - 28 

Výška zavěšení nad zemí (m) 2 - 8 2 - 8 4 - 8 

Vyhodnocení školní literární soutěže
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Moji milí věrní čtenáři,

ráda bych vám podala každoroční 

zprávu o průběhu tradičního karneva-

lu, který nejen pro děti naší mateřské 

školy, ale i širokou veřejnost pořádala 

10. února Mateřská škola Sluníčko ve 

Slušovicích. Někdo bude možná rád, 

někoho možná zklamu, ale bude vel-

mi stručná. Věřte mi, že je poměrně 

obtížné napsat něco nového a objev-

ného o akci, která má každoročně 

stejné zázemí a okolnosti vzniku, hod-

ně podobný průběh a náplň, a přitom 

se neopakovat. Tak jsem seděla nad 

klávesnicí svého počítače, přemýšlela, 

čím vás ohromím, ale múza mě přes 

veškeré snažení nepolíbila. Takže to 

jen shrnu: díky všem sponzorům z řad 

rodičů, firem, organizací a také jednotlivců, kteří naší mateř-

ské škole fandí, i když jejich děti předškolnímu věku už dáv-

no odrostly, se nám podařilo dát dohromady opravdu boha-

tou a pestrou tombolu, ze které si všichni (doufám) malí 

návštěvníci odnesli alespoň kousíček. Díky také všem, kteří 

pomohli s přípravou a organizací - tatínkům připravujícím 

a uklízejícím halu a převážejícím všechno potřebné ze školky 

na místo konání, správci haly, DJ-ovi, účastníkům programu 

(břišní tanečnice, aerobik, taneční skupina Contrast dance) 

a pracovnicím chráněné dílny. A zvláštní poděkování všem 

mým děvčatům za přípravu, organizaci a průběh celé akce, 

i když na ní nebylo celkem nic mimořádného. Jen úžasné 

nasazení všech, které v mateřské škole pracují a nad rámec 

svých povinností nachystají jedno nedělní odpoledne pro 

pobavení a radost všech zúčastněných. Několikrát se sejdou, 

aby secvičily vystoupení, kterým pak ve vlastnoručně zhoto-

vených kostýmech karneval zahájí, nachystají několik soutěží 

pro děti, pak to zrealizují a je to. Jen připluli na své lodi vo-

jáci, aby vysvobodili z pirátského zajetí krásnou Elisabeth, jen 

si děti zacvičily, zatančily a zařádily, prolézaly strachovým 

tunelem, lyžovaly s rodiči na papírech, svedly proti nim bitvu 

papírovými koulemi, přetahovaly se lanem, trefovaly do šaš-

ků, skákaly do obručí a na balonech, nafukovaly balonky a 

předvedly s nimi svou obratnost, za účast maminek a tatínků 

na tanečku byly odměněny sladkostí a zazpívaly si na mikro-

fon. Jak říkám, proti minulým karnevalům nic mimořádného. 

Takže shrnuto a podtrženo - nic nového pod sluncem. Múza 

se také nedostavila, ale přesto doufám, že jste dočetli až 

sem, abych vám mohla sdělit, že ve mně zůstal hezký pocit 

z velmi vydařené akce, z radosti dětí a všech ostatních zú-

častněných. Jak jste jistě lehce zjistili, 

tón své dnešní zprávy z karnevalu 

jsem trošku zlehčila, ale teď opravdu 

vážně. Věřte, že já mám velkou radost 

z nebývale vysokého počtu návštěvní-

ků, protože je to dobrá zpráva pro nás 

o smysluplnosti a vysoké kvalitě této 

aktivity, a stojí za to ji i přes náročnost 

přípravy příští rok zopakovat. A také 

mám radost z toho, že maminky 

a tatínkové do toho jdou se svými 

dětmi naplno a čelem, společně si to 

užívají a prožívají a nejsou jim jen pou-

hým doprovodem. „A vo tom to je.“

Co říci závěrem? Budu doufat, že 

mě ta múza políbí aspoň příští rok.

  Jana Tománková

Dobré ráno, dobrý den, do masek se pře-
vlečem / Pojďte rychle všichni dál, máme 
tady karneval! / Masopustní veselí začne rá-
no v pondělí / od pondělka do pátku změní 
školku v pohádku.
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• Jubilanti Březen 2008

František Elšík 70 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí 

a rodinné pohody!

• Narození

Patrik Špendlík

David Kratina

Alexandr Trnovec

Nicol Sousedíková

Tereza Hurtíková

Antonín Vraj

Jan Plachetka 

Narozeným dětem 

i jejich rodičům blahopřejeme!

• Úmrtí

Ludmila Viková

Vojtěch Javora

Jindřich Jadrníček

 Pozůstalým upřímnou soustrast! 

 matrikářka

• Jubilanti Březen 2008i

František Elšík 70 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí 

a rodinné pohody!

• Narození

Společenská 
 kronika

P O D Ě K O V Á N Í

Děkujeme všem přátelům a zná-

mým, kteří se přišli rozloučit a dopro-

vodit na poslední cestě pana Vojtěcha 

Javoru.

 Děkují manželka, dcera Jitka, 

zeť a vnoučata

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
se uskuteční v úterý 11. března a ve středu 12. března 2008 od 9 do 17 hodin v hasičské zbrojnici.

Sbírá se: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, 

domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky, vše jen funkční, peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky.

Věci, které z ekologických důvodů nemůžeme vzít:

Obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty, dále pak ledničky, televize, nábytek, počítače, 

jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí.


