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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

RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VELIKONOČNÍCH A V PŘICHÁZEJÍCÍM JARNÍM OBDOBÍ NAČERPÁNÍ NOVÝCH SIL, 
HODNĚ LÁSKY A RADOSTI VÁM PŘEJE VEDENÍ MĚSTA SLUŠOVICE.

ZE ZASEDÁNÍ 
RADY MĚSTA SLUŠOVICE

• Rada města schválila finanční přís-
pěvek Spolku přátel hradu Lukova ve
výši 5 000 Kč
• Rada města rozhodla přispět 50 %
finančního krytí na rozšíření řidič-
ských průkazů skupiny B na skupinu C
u dvou členů SDH Slušovice. 50 % ná-
kladů si uhradí členové SDH sami.
• Rada byla informována o jednání tý-
kajícím se kulturních památek ve měs-
tě. Doporučuje nechat památky ocenit
a zpracovat restaurátorský záměr. 
• Rada města zamítla žádost o finanč-
ní dar pro centrum pro zdravotně po-
stižené Zlínského kraje s odůvodně-
ním, že město Slušovice podporuje
konkrétní projekty a ústavy, ve kterých
jsou umístěni občané Slušovice.
• Rada města projednala tři žádosti 
o pronájem nebytových prostor v do-
mě č.p.160 (bývalé hračkářství) ve Slu-
šovicích a odsouhlasila přidělení těch-
to prostor paní Jitce Hamšíkové, která
v uvedených prostorách zřídí kancelář
firmy REKLAMA – PRES.
• Rada města projednala žádost pana
Jaroslava Jančíka o zajištění vyhraze-
ného parkovacího místa na sídlišti
Padělky. Rada souhlasí s vytvořením
parkovacího místa na náklady žadate-
le a za roční paušální poplatek 5 000
Kč podle OZV č. 1/2005 o místních
poplatcích.
• Rada města vzala na vědomí Výroč-
ní zprávu o poskytování informací dle
zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2005.
• Rada města schvaluje uzavření ve-
řejnoprávní smlouvy mezi městem
Slušovice a městem Vizovice o výko-
nu přenesené působnosti podle § 53
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, v platném znění, na dobu
neurčitou.

• Zastupitelstvo města schválilo roz-
počtové změny roku 2005
• Zastupitelstvo města schválilo vý-
sledky hospodaření a rozdělení zisku
příspěvkové organizace Mateřská ško-
la Sluníčko Slušovice za r. 2005. Zisk
činí 2 969 Kč a bude převeden v část-
ce 2 300 Kč do fondu odměn a v část-
ce 669 Kč do rezervního fondu. 
• Zastupitelstvo města schválilo vý-
sledky hospodaření a rozdělení zisku
příspěvkové organizace Základní ško-

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLUŠOVICE

la Slušovice za rok 2005. Zisk činí 
56 538,08 Kč a bude převeden násle-
dovně: 28 000 Kč bude přiděleno do
fondu odměn a o 28 538,08 Kč bude
navýšen rezervní fond v rozpočtu
Základní školy Slušovice na rok 2006.
• Zastupitelstvo města schválilo zvýše-
ní měsíčního poplatku za kabelovou
televizi na částku 60 Kč měsíčně, t.j.
roční poplatek 720 Kč za kabelovou
přípojku.
• Na návrh rady města schválilo za-

Foto: St. Vala
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stupitelstvo s účinností od 1. 1. 2006
navýšení cen vodného a stočného pro
rok 2006.
• Zastupitelstvo města schválilo roz-
počet města Slušovice na rok 2006.
• Zastupitelstvo města vzalo na vědo-
mí, že rada schválila uzavření smlou-
vy s firmou Formica, s.r.o., na zpraco-
vání projektové dokumentace bytové-
ho domu o 18 b.j. v ul. Dostihová.
• Zastupitelstvo města schválilo zakla-
datelskou smlouvu a stanovy dobro-
volného svazku obcí mikroregionu
Slušovicko.
• Zastupitelstvo města nesouhlasí 
s nabídkou společnosti FINANCE Zlín,
a. s. o odkoupení akcií České spořitel-
ny, a. s.
• V souladu s tematickou kontrolou
Hasičského záchranného sboru ZK
provedenou u města Slušovice dne 
16. 8. 2005 schválilo zastupitelstvo
města zřizovací listinu jednotky Sboru
dobrovolných hasičů kategorie JPO
II/1 jako organizační složku obce.
• Zastupitelstvo města odsouhlasilo
majetkové záležitosti
- záměr odprodeje pozemku p.č.
793/9 v k.ú. Slušovice
- bezúplatný převod pozemků p.č.
711/11, p.č. 711/13, p.č. 711/14 
a 704/3 v k.ú. Slušovice od Pozemko-
vého fondu ČR
- bezúplatný převod pozemků p.č.
698/20 a p.č. 698/26 v k.ú. Slušovice
od Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových
- úplatný převod pozemku p.č.
696/121 od Povodí Moravy
• Zastupitelstvo města neschválilo
- odprodej části pozemku p.č. 766 
v k.ú. Slušovice
- odprodej části pozemku p.č. 703 
v k.ú. Slušovice
- záměr na realizaci inženýrských sítí
na pozemku p.č. 1761 a p.č. 1757
(bývalá Kříbová cesta).

PŘÍJMY (v Kč)

Daňové příjmy 24 170 000
- daň z příjmu za město
- správní poplatky
- poplatky ze psů
- místní poplatky z VHP
- svoz komunálního odpadu
- daň z nemovitostí
Nedaňové příjmy 10 000 000
- příjmy z lesního hospodářství
- vodné, stočné
- knihovnictví
- KbTV (poplatky, inzerce)
- bytové hospodářství
- pohřebnictví
- výtěžek z VHP
Kapitálové příjmy 150 000
- příjmy z prodeje pozemků
Přijaté dotace 5 402 000
- dotace za výkon státní správy
- neinvestiční dotace od obcí
- dotace na zalesnění
- dotace na mzdy a pomůcky ZŠ
- dotace na mzdy a pomůcky MŠ

Příjmy celkem 39 722 000
Zůstatek z roku 2005 11 599 000

PŘÍJMY CELKEM 51 321 000

VÝDAJE (v Kč)

Lesní hospodářství 150 000
Kultura a propagace města 400 000
Místní komunikace 5 610 000
- běžná oprava
- zimní údržba
- dopravní značení
- rekonstrukce MK
Chodníky 500 000
Projekt zasíťování ul. Hřbitovní 
– nová lokalita 150 000
Dopravní obslužnost 150 000
Vodovody 4 215 000

Rozpočet města na rok 2006 
Kanalizace, ČOV 4 652 000
Školství 3 520 000
- dotace na provoz ZŠ a MŠ
- rekonstr. interiéru MŠ
Knihovnictví 140 000
Kabelová televize, rozhlas 850 000
Tisk novin 120 000
Městské kulturní středisko 120 000
Fotbalový stadion 810 000
Dětské hřiště 500 000
Bytové hospodářství 9 000 000
- běžná oprava bytového fondu
- nebytové prostory
- rekonstrukce bytů v č.p. 23
- opr. byt. domu č.p. 282
Veřejné osvětlení 440 000
Veřejné pohřebiště 430 000
- údržba, odpady
- číslování hrobů
- rekonstrukce márnice
- oprava oplocení a zídky
Komunální služby a územní rozvoj

1 520 000
- opravy vozidel
- pohonné hmoty
- čisticí prostředky
- pozemky
- znalecké posudky
Svoz komunál. odpadu 1 550 000
Péče o vzhled města 150 000
Sociální péče 210 000
Požární ochrana 180 000
Daň z příjmu za město 900 000
Příspěvky organ. a spolkům 332 000 
Místní zastupit. orgány 1 300 000
Činnost místní správy 7 450 000
- mzdy, sociální, zdravotní
- spotřební materiál
- elektrická energie, plyn
- poštovné, telefony, 
- pojištění vozidel, školení
Splátky půjček 1 538 000

VÝDAJE CELKEM 46 805 000

Přebytek 4 473 000

Veřejně přístupný internet
je umístěn v přízemí radnice a je zdarma pro všechny občany. Klíče obdržíte

na stavebním úřadě. Povinností každého je registrace do knihy a dodržování řá-
du práce s internetem. Pro každého je vymezen čas 30 minut. Pokud není jiný
zájemce, může být na internetu v níže uvedeném čase bez omezení .

Pondělí 8:00-11:00 12:00-17:00
Úterý 8:00-11:00 12:00-15:00
Středa 8:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek 8:00-11:00 12:00-15:00
Pátek 8:00-13:00

V případě Vašeho zájmu o stažení informací z internetu na disketu či disk je
nutné si tyto zakoupit přímo na městském úřadě. Z důvodu přenosu virů není po-
voleno používat vlastní diskety a CD. Ceník: disketa – 9,50 Kč, CD - 18 Kč, CD-
RW - 34 Kč.Foto: St. Vala
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V letošním roce oslaví Základní 
umělecká škola Zlín, pobočka Slušovi-
ce 25 let své činnosti ve Slušovicích. 
V roce 1981 vyučovali ve Slušovicích
dva učitelé. Protože však zájem o výu-
ku hry na hudební nástroje stoupal (ny-
ní 85 žáků), vyučuje zde v současné
době již pět učitelů. 

Jarmila Šustková – vedoucí pobočky
(harmonika, klavír, kytara), Dan Rafaj –
zobcová flétna, klávesy, lesní roh
(možnost výuky na všechny žestě) Ha-
na Rafajová – klavír, hudební nauka 
(v měsíci březnu odešla na mateřskou
dovolenou a zastupuje ji Adéla Šarma-
nová), Pavla Martinů – klavír, hudební
nauka, Pavel Březík – housle, hudební
nauka

V příštím roce plánujeme posílit uči-
telský sbor o učitelku sólového zpěvu 
a pěveckého sboru.

Na pobočce v Trnavě, která je sou-
částí ZUŠ Slušovice, vyučují tři učitelé
– I. Hovorková (klavír, hudební nauka),
A. Kupská (zobcová flétna, hudební
nauka) a D. Burmeč (kytara).

Chtěla bych poděkovat řediteli
Základní školy Slušovice, panu Jindři-
chu Elšíkovi, za velmi dobré podmínky
pro hudební výuku a Městskému úřadu
Slušovice za podporu naší činnosti.
Věřím, že spolupráce bude nadále ús-
pěšně pokračovat. 

Závěrem bych chtěla všem občanům
města Slušovice popřát hodně zdraví,
pohody a štěstí a těším se na Vaši hoj-
nou návštěvu na koncertech, které při-
pravujeme.

Jarmila Šustková

Základní umělecká škola ve Slušovicích

• CENY ZA SVOZ 

komunálního odpadu pro rok 2006
ceny se nemění
Paušál: 120 Kč na osobu

60 Kč děti do 10 let 
a důchodci nad 70 let

SVOZ
týdenní 1775 Kč
kombinovaný 1465 Kč 
(v zimě týdenní, v létě čtrnáctidenní)
čtrnáctidenní 960 Kč
měsíční 575 Kč

• POPLATEK ZA PSA

roční zákl. sazba 300 Kč 
za druhého psa a dalšího psa 

450 Kč
DŮCHODCI
ročně 100 Kč
za druhého psa a dalšího psa

150 Kč 

• CENY VODNÉHO A STOČNÉHO

Zastupitelstvo města na svém zasedá-
ní dne 1. 3. 2006 schválilo navýšení
cen vodného a stočného z důvodu
navýšení ceny dodané vody od
Zlínské vodárenské, a.s.

VODNÉ
pro domácnosti 22,50 Kč
pro ostatní 23,50 Kč
STOČNÉ
pro domácnosti 15 Kč
pro ostatní 16 Kč

• ÚHRADA KABELOVÉ TELEVIZE

měsíčně 60 Kč
ročně 720 Kč
Samostatně žijící důchodci nad 70 let
platí poloviční sazbu.
Navýšení o 10 Kč měsíčně je z důvo-
du platby autorských práv a zavedení
zakódovaného programu Galaxie.

• INZERCE V KABELOVÉ TELEVIZI

firemní 200 Kč/týden 1 stránka
soukromá 100 Kč/týden 1 stránka
nabídka práce 70 Kč/týden 1 stránka
blahopřání 5 Kč/den 1 stránka

Upozorňujeme, že inzerce je umístě-
na zároveň na www.slusovice.cz –
reklama.

Pokud si někdo chce dát reklamu na
www stránky, bude tato umístěna 
i v KBTV za stejnou cenu.

Přehled akcí od září 2005
• vystoupení v mateřské škole
• vystoupení pro důchodce
• vystoupení pro ZŠ Veselá
• spolupráce s divadelním krouž-

kem ZŠ Slušovice
• adventní koncert v kostele
• dva vánoční koncerty v městském

kulturním středisku
• polupráce při všech obřadech ví-

tání občánků

Ateliér Na Stráni Vás zve na
JARNÍ KERAMICKÝ KURZ

V keramické dílně si můžete vyzkoušet práci s hlínou, točení na hrnčířském
kruhu i glazování. Kurz bude mít dvě části. V první části to bude práce s hlínou,
po vysušení a vypálení výrobků v keramické peci bude následovat druhá část –
glazování.

Místo konání: Ateliér Na Stráni
Čas: 1. část - úterý 11. dubna v 18,00 hodin

2. část - úterý 18. dubna
Cena: dospělí - 250 Kč / 150 Kč
V ceně kurzu je zahrnut materiál (glazury, barvítka, hlína) a 2x pálení v kera-

mické peci. Veškeré pomůcky a nářadí budou k dispozici. Domů si odnesete ho-
tové výrobky.

Odborné vedení: Jana Šnédarová, Ateiler Na Stráni
Přihlášky a bližší informace na tel. 732 804 922, 577 982 057
Na setkání s Vámi a pěkné chvíle v tvůrčí atmosféře se těší

Jana Šnédarová

informace pro vás
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čalo vadit panu Josefovi a také na to
svého souseda upozornil. Ten však re-
agoval s tím, že pokud mu toto vadí,
pak si má svůj pozemek ohradit tak,
aby mu tam kropenatky nemohly. Pan
Josef, protože nechtěl zbytečné kon-
flikty, svůj pozemek ohradil nepro-
stupným dřevěným plotem, což ho
přišlo na 27 000 Kč. Byla to povinnost
pana Josefa nebo pana Karla?

Poté, co si vybudoval neprostupnou
hráz mezi oběma pozemky, si pan
Josef myslel, že má vyhráno, avšak jen
do doby, než si jeho soused vedle sle-
pic pořídil také včely. Proti těm se dře-
věná hráz ukázala jako zcela neúčin-
ná. Pan Josef rezignoval. Protože dob-
ré sousedské vztahy vzaly za své, roz-
hodl se pan Josef, že spolu s vystavě-
ným plotem hranici zřetelně vymezí 
i tím, že ořeže všechny větve, které
přesahovaly na jeho pozemek. A tak
jednoho červnového dne vzal pilku 
a dílo dokonal. Když už, tak už.
Udělal pan Josef dobře? 

Jedním ze stromů stojících na hrani-
ci pozemků byla stará stoletá hruška,
která již téměř nerodila, zato však
hodně stínila. Její suché a silné větve
byly nad síly pana Josefa, a tak několi-
krát vyzýval svého souseda, aby s tím
něco udělal avšak marně. Co je psáno,
to je dáno, a tak nakonec pan Josef se-
dl a napsal doporučený dopis, ve kte-
rém svého souseda upozornil na hro-
zící nebezpečí na majetku a na zdraví
a vyzval jej, aby jako vlastník věci 
v tomto zjednal nápravu a suché větve
odstranil. Co neudělal pan Karel, udě-
lala příroda. Větev skutečně posléze
spadla a na plotě pana Josefa způsobi-
la škodu 5 000Kč. Protože se pan
Karel neměl k náhradě škody, rozhodl
se pan Josef pro soudní žalobu. Jak to
dopadne? 

§§§

Ale pěkně od začátku. Podle ustano-
vení § 123 zákona č. 40/1964 Sb. ob-
čanského zákoníku je vlastník věci 
v mezích zákona oprávněn tuto držet,
užívat, požívat její plody a užitky 
a s věcí disponovat. Na straně druhé,
vlastnictví neznamená jen práva, ale 
i povinnosti a hlavně, každé právo 
-i vlastnické- končí tam, kde začínají
vlastnická práva jiného vlastníka /sou-
seda/. 

Pan Karel je vlastníkem nejen movi-
tých stromů, ale i jejich plodů, a to 
i těch, které přesahují na sousedící po-
zemek, jakož i těch, které jsou od stro-
mů odděleny a spadnou na cizí souse-
dův pozemek. Aby však mohl své

Mezi paragrafy

SOUSEDSKÁ PRÁVA

Pan Josef a pan František byli výluč-
nými vlastníky nemovitostí, dobrými
sousedy a také skvělými přáteli.
Přestože jejich sousedící pozemky –
sad a zahrada - byly od pradávna 
ohraničeny pouze přirozenou mezí,
která přežila i družstevní kolektivizaci
padesátých let, jejich sousedské vzta-
hy spíše připomínaly selanku vesnic-
kých povídek Karoliny Světlé než rea-
litu jednadvacátého století. Byly krás-
ně idylické, když společně usedali pod
ševelícím listím u skleničky pravé do-
mácí slivovice, vypálené ze švestek
rostoucích v sadu pana Františka, 
a s moudrostí zralých mužů filozofo-
vali, a to nejen o politice. Během těch-
to dlouholetých přátelských vztahů
vzniklo mezi nimi zvykové právo, kte-
ré upravovalo například to, že švestky
spadlé ze stromů pana Františka na za-
hradu souseda sbíral pan Josef a ten
pak recipročně a tiše souhlasil se stí-
něním vzrostlých trnek, jejichž košaté
koruny bránily slunečním paprskům,
aby dávaly sílu jeho okurkům, kedlub-
nám a jahodám. 

Leč všeho do času. Jak šel čas a stří-
daly se roky, jednoho dne pan
František zemřel a jeho jediný syn 
a univerzální dědic sad v září prodal.
A se smrtí pana Františka jako by skon-
čily krásné staré časy.

Nový vlastník nemovitosti, pan
Kare,l se tvrdě a razantně chopil svých
nově nabytých vlastnických práv k ne-
movitosti. Vyzval pana Josefa, aby mu
vydal všechny švestky, které spadly 
z jeho stromů a které pan Josef s nále-
žitou péčí dobrého hospodáře posbíral
do kvasu, aby nepřišly nazmar. Pan
Josef se bránil tím, že švestky spadly se
stromů, nacházely se na jeho pozem-
ku a pan Karel měl možnost je posbí-
rat, ale neučil tak, a proto je v dobré
víře posbíral. Protože švestky již byly 
v sudech, pan Karel nakonec od svého
požadavku upustil, jako náhradu však
požadoval pět litrů slivovice, neboť se
jeho soused neoprávněně obohatil 
z cizího majetku. Má na toto pan Karel
právo?

Jakmile se na jaře zazelenala tráva,
objevily se nejen na pozemku pana
Karla kropenaté slepice, které v touze
zobat vše, co bylo na zemi i pod zemí,
vůbec nerespektovaly hranici mezi
pozemky, která ostatně byla jen v geo-
metrickém plánu. To pochopitelně za-

§ §Sbor
dobrovolných hasičů

Slušovice

Dne 15. 1. 2006 se uskutečnila 
v restauraci Přerovská valná hromada
SDH Slušovice. Ve zprávě starosta
SDH br. Milan Novák zhodnotil čin-
nost sboru za rok 2005, květinovým
darem poděkoval jednatelce Soně
Vlachynské a malým věcným darem
ocenil bratry Josefa Jurčíka a Svato-
pluka Matůšů st. Velitel br. Mika se-
známil přítomné se stavem techniky 
a připraveností zásahového družstva
a zhodnotil účast družstev žen a mu-
žů na okrskové a okresní soutěži.

Vedoucí mládeže br. Miroslav Ho-
rák nejml. seznámil s činností mláde-
že a předseda kontrolní a revizní ko-
mise br. Jurčík se stavem pokladny. 
V diskusi vystoupil starosta Městské-
ho úřadu Ing. František Pavelka a zá-
stupce OSH ČMS br. Juřík, kteří zhod-
notili kladně činnost sboru. Jsme rádi,
že pozvání přijali i okolní sbory okr-
sku a zástupci zahrádkářů a chovate-
lů ve Slušovicích. Děkujeme tímto
všem zúčastněným a především per-
sonálu restaurace Přerovská za pro-
story a obsluhu.

Dne 24. ledna 2006 zemřel br.
Josef Jurčík, dlouholetý člen sboru,
velitel sboru, čestný velitel a předse-
da kontrolní a revizní komise. Jako
významné osobnosti sboru i okrsku
mu poslední poděkování za jeho
dobrovolnou hasičskou práci přišlo
při jeho pohřbu dát 120 uniformova-
ných hasičů z celého okresního sdru-
žení. Čest jeho památce.

Tradiční končinová zábava se usku-
tečnila dne 25. února v prostorách
Golf Startu ve Slušovicích. Děkujeme
všem sponzorům, občanům, hostům 
i personálu, kteří podpořili uskuteč-
nění končinové zábavy. Věříme, že
všichni zúčastnění byli nadmíru spo-
kojeni.

Dne 29. dubna se opět pojede na
hasičskou pouť na Svatý Hostýn.
Blíže upřesníme na kabelové televizi
a na internetových stránkách města
Slušovice.

Výbor SDH Slušovice

OZNÁMENÍ
Městská knihovna ve Slušovicích 

bude z důvodu dovolené ve dnech
31. 3. – 7. 4. 2006 

ZAVŘENA.
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Kreativní kurzy v dubnu
V měsíci dubnu se konají dva kreativní kurzy.

vlastnické právo realizovat a plodů se
zmocnit a disponovat s nimi, musí
vstoupit na sousedův pozemek a vlast-
ník tohoto pozemku je podle ustano-
vení § 127 odstavec 3/ cit. zákona po-
vinen toto v nezbytné míře strpět tak,
aby vlastník věci mohl své vlastnické
právo realizovat. Pan Karel měl tedy
právo posbírat své spadané švestky ze
sousedova pozemku a taky to udělat
mohl, neboť pozemky nebyly oploce-
ny. Toto své vlastnické právo však ne-
realizoval, ač tak učinit mohl. Pan
Josef je naopak neměl sbírat, neboť
není jejich vlastníkem, ale ten toto ja-
ko dobrý hospodář udělal. Právní po-
jem dobré víry by znamenal, že pan
Josef by byl subjektivně přesvědčen,
že švestky jsou jeho. On však věděl 
a musel vědět, že švestky jsou ze sou-
sedových stromů, a proto nejednal 
v dobré víře. 

Na straně druhé tím, že pan Josef
posbíral cizí švestky , obstaral cizí zá-
ležitost. Pokud by tak neučinil, švestky
by shnily, znehodnotily se a došlo by
ke škodě. Podle ustanovení § 742 
a následující cit. zákona č. 40/1964
Sb. občanského zákoníku upravující
jednatelství bez příkazu, tak pan Josef
nejednal protiprávně. Má sice povin-
nost vydat posbírané švestky svému
sousedovi/nikoli slivovici/, má však
zároveň právo po něm požadovat od-
měnu za vykonanou práci. Pokud pan
Karel žádá 5 litrů slivovice, je třeba
přihlédnout k množství švestek a jejich
aktuální ceně v době sběru na straně
jedné a nákladům a vynaložené práci,
a to jak se sběrem, tak i vlastním vy-
pálením, které měl pan Josef, na straně
druhé. Z uvedeného lze dovodit, že
pan Karel na žádnou slivovici nárok
nemá. 

Podle ustanovení § 127 cit. zákona
č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku
se vlastník věci musí zdržet všeho, čím
by nad míru přiměřenou poměrům ob-
těžoval jiného vlastníka a výkon jeho
vlastnických práv. Nesmí proto svého
souseda obtěžovat hlukem, prachem,
stíněním aj. a pochopitelně nesmí ne-
chat vnikat chovaná zvířata na souse-
dův pozemek a nešetrně a v nevhodné
roční době odstraňovat větve přesahu-
jící na sousedův pozemek. Povinnost
oplotit pozemek tak měl pan Karel, 
a nikoli pan Josef. Podle ustanovení 
§ 127 odstavce 2/ cit. zákona může na
základě žaloby tuto povinnost vlastní-
kovi pozemku uložit soud. Pokud jde
o odstraňování přesahujících větví,
pak si pan Josef nepočínal právě nejlé-

pe, neboť toto sice je jeho právem, ale
může tak učinit pouze v době tzv. ve-
getačního klidu, tj. listopad – únor. 
A červen jistě není tímto měsícem. 

A jak to dopadlo s náhradou vzniklé
škody za poškozený plot u soudu?
Zkrátka někdy zvítězí právo nad spra-
vedlností. Podle ustanovení § 420 zá-
kona č. 40/1964 Sb. občanského zá-
koníku sice pan Karel odpovídá za
vzniklou škodu, avšak advokát pana
Karla u soudu předložil onen doporu-
čený dopis, podle kterého prokazatel-
ně žalobce věděl o možnosti vzniku
škody. S odkazem na ustanovení § 417
zákona č. 40/1964 Sb. občanského
zákoníku, podle kterého je každý, ko-
mu hrozí škoda, povinen zakročit způ-
sobem přiměřeným okolnostem ohro-
žení, poukazoval na to, že poškozený

FROST TECHNIKA NA SKLO 
21. 4. – 17 hodin

Vyrobíte si nádherný originál pomo-
cí barev na sklo a šablon. Technikou
tupování vytvoříte na sklenici, míse
nebo jiném skleněném předmětu libo-
volný vzor, který vypadá jako ledová
ozdoba. 

Na kurzu si vyrobíte 2 svícínky. S se-
bou si můžete přinést ještě další 
2 skleněné předměty, nejlépe z čirého
skla - pěknou láhev, vázičku, mísu…
bez potisku – a můžete si je v ceně
kurzu ozdobit.

Lektorka: Jana Svobodová
Začátek kurzu: PÁ 21. 4. – 17 hodin
obrázek 
Cena: dospělí 270 Kč, děti 180 Kč.

Vhodné pro děti od osmi let. 

PLETENÍ Z PEDIGU 
27. 4. (i pro začátečníky)

Pokročilí mohou pokračovat košíky
s pleteným dnem, ošatkami nebo koší-
ky s uchem, oplétat láhve nebo se mo-
hou vrátit ke košíkům s pevným dnem
- podnosům.

tuto svou povinnost nesplnil. Podle u-
stanovení § 441 zákona č. 40/1964
Sb. občanského zákoníku žádal sníže-
ní náhrady škody, neboť si poškozený
nesplněním své povinnosti škodu čás-
tečně zavinil sám. 

Tento příběh je zcela smyšlený.
Mohl se však klidně stát. 

S paní místostarostkou jsme se do-
hodli na této rubrice, která by byla ex-
kurzem do světa práva a byla by také
prostorem pro Vaše dotazy a připo-
mínky. 

S přáním 
„ Buďte si dobrými sousedy“

JUDr. Libor Šnédar, Ph.D. 
Odborný asistent 

Fakulty managementu a ekonomiky UTB
snedar@fame.utb.cz 

Začátečníci budou plést podnosy.
Lektorka bez problémů zvládne i růz-
norodost pletení, každý může plést ně-
co jiného. Můžete tvořit, na co máte
právě náladu. Důležité ovšem je, 
abyste nejprve získali zručnost a obe-
známili se s pedigem při pletení koší-
ků s pevným dnem. A pak již se mů-
žete na dalších kurzech učit vytvářet
ošatky, košíky s pleteným dnem, koší-
ky s uchem, obaly na květináče nebo
oplétat láhve. Výhodou je možnost
nabarvit si pedig na jakoukoliv barvu,
kterou zrovna potřebujete. Práce s pe-
digem má, oproti klasickému vrbové-
mu proutí, mnoho výhod.

Před samotným pletením jej stačí
namočit (je velice ohebný), nemusíte
si tak namáhat prsty při tvarování a do-
tahování.

Odborné vedení: Hanka Sobková, 
Začátek kurzu: ČT 27. 4. v 16.30

hodin. Kurz trvá asi 4 hodiny. 
Cena kurzu: dospělí 300 Kč (u vel-

kých výrobků 350 Kč),  děti od osmi
let v doprovodu dospělého 180 Kč. 
Oba kurzy se konají na hasičské zbroj-
nici. Při změně místa konání Vás bu-
deme informovat. 
Materiál je v ceně kurzu.
Kapacita kurzů je omezena, nutná re-
zervace:  603-14 17 23 nebo 577 981
627 (MK ve Slušovicích).

Aktuální kreativní kurzy ve Slušovi-
cích najdete nyní na 
www.sweb.cz/agentura.jasmina.
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Dubnové pranostiky
Březen - za kamna vlezem; duben - ješ-
tě tam budem.
Dubnový sníh rodí trávu.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim po-
žehnání přináší.
Studený a mokrý duben plní sklepy 
a sudy.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné pože-
hnání jest.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Jaký duben - takový říjen.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
1. duben
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
13. duben
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
14. duben
Prší-li na Velký pátek, je k doufání 
úroda.
Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se
urodí.
15. duben
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude
málo třešní.
16. duben
Prší-li o velikonočním Hodu, bude 
v létě nouze o vodu.
Na Boží hod velikonoční prší, sucho 
úrodu poruší.
23. duben
Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se
švestky.
24. duben
Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
Je-li na svatého Jiří krásně, bude po
něm jistě ošklivo.
Jasný Jiří - pěkný podzimek.
Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm.
Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho
za kamny dobře.
Když před Jiřím rosa, to před
Michalem mráz.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Na svatého Jiří rodí se jaro.
25. duben
Svatého Marka deštivo - sedm týdnů
blátivo.
Po teplém Marku se často ochlazuje.

V tomto článku jsou použita přísloví 
z internetových stránek www.pranosti-
ky.wz.cz a knihy Medardova kápě od
Jana Munzara.

Nová pravidla v silničním provozu / 2. část
Zastavení a stání
Novela umožňuje parkování nejen souběžně s chodníkem, nýbrž i šikmo a kolmo,

aniž by to muselo být vyznačeno příslušnou dopravní značkou. Při volbě takového
parkování je však třeba mít na paměti, že se nemění pravidlo, podle něhož při stání
musí zůstat aspoň jeden volný jízdní pruh o šířce nejméně 3 m pro každý směr jízdy.
Důležitá je i volba místa – i při splnění této podmínky může být kolmé postavení vo-
zu riskantní pro jeho majitele, tedy že do něho někdo nabourá…

Zákonem je dána jistá možnost zastavit po dobu nejvíce tří minut i na vyhrazeném
parkovišti. Řidič přitom však nesmí ohrozit ani omezit ostatní účastníky provozu na
pozem. komunikacích, zvláště pak řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno.

Je zcela zakázáno parkovat na vegetaci kolem silnice, pokud to nedovoluje místní
úprava.

Jízda v jízdních pruzích
Pokud na tří a víceproudé komunikaci současně chtějí do volného jízdního pruhu

najet dva automobily, měli by se řidiči řídit pravidlem pravé ruky. Přednost má tedy vo-
zidlo, přijíždějící z pomalejšího (vnitřního) pruhu. Někteří automobilisté v rychlých
pruzích však měli možná dojem, že jako rychlejší mají přednost… Novela tedy tyto si-
tuace řeší naprosto jednoznačně a jasně: přednost mají řidiči automobilů přijíždějící
z pravých jízdních pruhů.

V dalším paragrafu je upřesněno najíždění na dálnice a rychlostní komunikace
prostřednictvím připojovacích pruhů, které je v případě jejich existence řidič povinen
použít. Ačkoliv se to zdá jako samozřejmost, jsou stále řidiči, kteří na tyto komunika-
ce i při existenci připojovacích pruhů vjíždějí se zastavením jako na nějaké křižovat-
ce. Teď se již nebudou chovat jen nesprávně, nýbrž v rozporu se zákonem a doprav-
ními předpisy.

Jízda po kruhové objezdu
Počet kruhových objezdů se rychle zvyšuje také u nás a praxe ukazuje, že mnoho

řidičů stále ještě přesně neví, jak se chovat před vjezdem na kruhový objezd a při vý-
jezdu.

Pokud se na něj motorista chystá vjet, nedává znamení o změně směru. Dosud to
nebyla povinnost, nyní je to zakázáno! Odst. 5 upřesňuje chování na samotném kru-
hovém objezdu. Při přejíždění na kruhovém objezdu mezi jízdními pruhy jak dopra-
va, tak doleva je řidič povinen dávat znamení o změně směru jízdy.

Stále se setkáváme s tím, že motorista vyjíždějící z kruhového objezdu nedá zna-
mení o změně směru a ten, který se chystá teprve najet, zbytečně čeká. Při vyjíždění
z kruhového objezdu řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy.

Zákaz používání antiradarů
V České republice je zakázáno používat aktivní rušičky radarů, jejichž používání

navíc zakazuje i telekomunikační zákon. 

Jízda nákladních vozidel
Zákon zakazuje předjíždění nákladním vozům nad 3,5 t (na osobní vozy katego-

rie N1 to neplatí…) a jízdním soupravám, pokud nemají dostatečný náskok rychlosti
oproti předjížděnému vozu. Nákladních vozů s hmotností nad 7,5 t se týkají také změ-
ny v omezení jízdy některých vozidel v neděli a ostatních dnech pracovního klidu – 
v sobotu v období od 1. července do 31. srpna jim byla zkrácena doba zákazu na do-
bu od 7 do 13 hodin (dosud do 20 hodin), ovšem ve stejném období nesmějí na dál-
nice a silnice I. třídy v pátek od 17 do 21 hodin.

Příště: Pravidla bodového systému při porušení pravidel v silničním provozu
Bližší informace na internetových stránkách www.novapravidla.cz.

Dubové podlahy,
schody, stfie‰ní okna. 

* * *
Tel. 777 788 164

Klub křesťanských žen ve spolupráci s městem Slušovice pořádá

JARNÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Od pondělí 3. dubna do středy 5. dubna 2006 v hasičské zbrojnici.

Sbírka veškerého šatstva, záclon, povlečení, peřin a dek, tak jako 
v předešlých sbírkách. Diakonie Broumov, pro kterou sbírku pořádáme, sbírá 

i textil velmi poškozený, nehodící se pro humanitární účely, který však umí 
ekologicky zpracovat. Za ekologické zpracování jí byla udělena 

„Cena zdraví a bezpečného životního prostředí“. 
Na třídění a zpracování veškerého materiálu se podílí občané z okraje 

společnosti, kteří by jinak žádnou práci nesehnali. Z našeho obvodu bylo 
z minulé sbírky svezeno 40 t materiálu, který by skončil na skládkách.
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OKÉNKO SLUŠOVICKÝCH VČELAŘŮ

V neděli 12. 2. 2006 proběhla Výroční schůze ZOČSV Slušovice.
Nyní Vás chci seznámit s úvodem Výroční zprávy.
Proč je včela medonosná v přírodě nepostradatelná aneb z pro-

spěšnosti včel v přírodě se odvíjí i nezastupitelnost nás včelařů.
Čím přinášejí včely lidem největší hodnoty ?
Zaposloucháme-li se do bzukotu včel, spojujeme si jej se sluncem a přírodou.
Je to věčný, prastarý tón rozkvetlých luk, sadů a pastvin. A teď si položme 

otázku: „ Co by se stalo, kdyby tento zvuk z naší přírody vymizel , nebo kdyby se
počet včelstev snížil o polovinu, na třetinu, na zlomek současného stavu ?“

Neměli bychom med, to je asi první, co nás napadne. Jenomže tím úvaha ne-
končí. Měli bychom málo ovoce, protože především včely opylují květy stromů 
a tím umožňují tvorbu plodu a semen. Měli bychom velké problémy se zeleninou,
s jetelem, mákem, vojtěškou, luskovinami, řepkou, prostě se všemi druhy země-
dělských plodin. Úvaha však vede ještě dál. Neexistence včel by asi změnila tvář
krajiny . Zmizely by pestré barvy luk , mezí a palouků a zůstaly by jen zelené tó-
ny větrosnubných trav. Začínáme tušit ekologickou katastrofu neznámých rozmě-
rů a následků. Podle zahraničních pramenů by vymřelo v Evropě ve velmi krát-
kém čase asi dvacet tisíc druhů rostlin.

Z výše uvedeného je patrné, že na úvodní otázku je velmi jednoduchá odpo-
věď - největší hodnoty odvádí včely lidem v podobě opylovací činnosti. Je odha-
dováno, že z celkového objemu je to 90 % a teprve zbývajících 10 % tvoří hod-
noty ostatních včelích produktů jako je med, pyl, propolis, mateří kašička.

Myslím, že toto je dostatečný důkaz i pro laickou veřejnost, proč si naše spo-
lečnost i městské a obecní úřady váží naší činnosti a dle svých možností nám na
naši činnost přispívají. Jistě jim patří naše poděkování.

Josef Košárek, předseda ZOČSV Slušovice 

Na vodních tocích ve Slušovicích ži-
je jeden neobyčejně zajímavý a málo
známý pták. Tímto mimořádným dru-
hem pěvce je skorec vodní (Cinclus
cinclus). Mimořádný hlavně proto, že
svou kořist získává téměř výhradně
pod vodou. Za svou potravou se potá-
pí do horských bystřin, do potoků 
a podobně Ponoří se až do půlmetro-
vé hloubky, tam běhá za vydatné po-
moci křídel po dně a buď odhrnuje ka-
mínky zobákem, nebo je odhazuje
nožkami a sbírá kořist, především bez-
obratlé živočichy.

Skorec vodní je pták vcelku nená-
padného, tmavě hnědého zbarvení,
ale má nápadnou bílou náprsenku.
Dosahuje velikosti kosa s velmi krát-
kým ocasem. Silné nohy mu usnadňu-
jí i lov pod vodou.

Létá prudce, většinou nad vodou, s
oblibou sedává na balvanech vyčníva-
jících z proudu a vsedě pak stále po-
hupuje tělem, a pak vbíhá za potravou
do vody - mělkých potoků a řek s ka-
menitým dnem. Při vyrušení se ozývá
ostrým kovovým hlasem. Zpěv je cvr-
čivý s flétnovitými tóny. Zpívá nejen 
v zimě, ale někdy již dlouho před
hnízděním - například v říjnu. U nás je
skorec stálý, maximálně podniká jen
krátké potulky po okolí. Obývá vodní
toky různého charakteru ve vyšších,

ale i v nižších polohách. Nedá se říct,
že by u nás byl vzácný, obývá všechny
vhodné biotopy, hlavně v podhorských
a horských oblastech, to znamená bio-
topy s proudící, poměrně čistou vo-
dou. Neozývá se nikterak řídce, ale
proč ho asi málo slyšíme, je zcela jis-
tě způsobeno tím, že v místech, kde
zpívá, obyčejně slyšíme burácení hor-
ského potůčku, říčky nebo podobně.

V naší republice pravidelně hnízdí.
Kulovité hnízdo s bočním otvorem na-
jdeme nejčastěji nad vodou. Skorec si
staví zvláštní hnízda. Jsou to jakési
travnaté kupy, které upevňuje do boč-
ní stěny skal nebo do boční stěny růz-
ných vykotlaných stromů, které rostou
v bezprostřední blízkosti vody. Jinak
zajímavé z hlediska hnízdění je i to,
že v našich podmínkách dává před-
nost umělým konstrukcím pro upev-
ňování hnízd, takže daleko častěji na-
lézáme hnízda na spodní konstrukci
mostů nad řekami a bystřinami než na
přirozených skalních útesech a podob-
ně. Skorec využívá hnízdo opakovaně
i řadu let.

„Vodní kos“ ve Slušovicích

Žákům z Neubuze není
dobročinnost lhostejná

Každý z nás se někdy v životě může
dostat do situace, kterou není schopen
řešit vlastními silami. V takové situaci se
projeví osobní postoj každého jedince 
i vyspělost celé společnosti, která nezů-
stává lhostejná ke strádání, utrpení a po-
třebám ostatních.

Již před čtyřmi lety jsme podpořili fi-
nanční částkou malotřídní školu, kterou
citelně zasáhly tehdejší povodně v Če-
chách. K tomuto účelu jsme uspořádali
sběr odpadových surovin. Na sběru se
podíleli všichni žáci a přispěli i občané
obce. Nejen díky této naší pomoci, ale i
pomocí mnoha dalších lidí, kteří přispě-
li, škola přežila a funguje do dnešní do-
by.

Každoročně jsme tvořili vánoční ob-
rázky, které se posílaly do Norska v rám-
ci projektu „Stonožka“. Hlavní myšlen-
kou bylo pomoci nemocným kamará-
dům.Tam z vybraných prací vytiskli vá-
noční přání a prodávali je. Výtěžek byl
věnován na nákup drahých přístrojů do
českých nemocnic. 

Rok co rok nacvičujeme vánoční nebo
jarní kulturní pásma, kterými obveselu-
jeme nejen místní babičky, ale jezdíme i
na Hrobice - do domova důchodců, kde
svá vystoupení plná písniček, básniček,
tanečků nebo i pohádek předvádíme.
Vždyť tito osamělí lidé jsou vděčni za
každé vystoupení.

Další naší aktivitou v nedávné době
byl prodej magnetek s krtečky. Když nás
oslovil nadační fond dětské onkologie
Krtek, ani na chvíli jsme nezaváhali.
Tento fond se zaměřuje na nemocné dě-
ti absolvující léčbu na Klinice dětské on-
kologie v Brně. Vizí nadačního fondu je
poskytnout každému nemocnému dítěti
reálnou šanci na vyléčení.

S velkým ohlasem u našich dětí se set-
kal i další projekt, který organizuje ob-
čanské sdružení CPK – CHRPA. Prode-
jem pohlednic koní jsme zaslali nema-
lou částku tomuto sdružení. Jejich cílem
je výběr a výchova koní a jejich násled-
né poskytnutí zařízením zabývajícím se
hipoterapií. Hipoterapie je speciální for-
ma fyzioterapie prostřednictvím koně,
která je určena dětem a lidem s poru-
chou pohybového aparátu (dětská moz-
ková obrna, roztroušená skleróza,
Downův syndrom aj.). Zde při terapii
člověk neovládá a neřídí koně, ale kůň
ovládá jezdce. 

Podstatou všech těchto aktivit je, že
zdravé děti dokáží dělat něco pro své
nemocné kamarády. Naše děti neposíla-
jí pouze materiální pomoc, ale s ní hlav-
ně svoji lásku a dávají tím naději posti-
ženým dětem na trochu dobra do bu-
doucna. 

H. Červenková
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Žáci Základní školy Slušovice 
podali přihlášky na střední školy

Letos v červnu ukončí své vzdělávání na naší škole 81 žáků devátých tříd. 
V současné době podali přihlášky na různé typy středních škol. Největší zájem je
o Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odbornou školu ekonomickou ve Zlíně
(10 žáků), Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť (9 žáků), Integrovanou střední školu tech-
nickou – centrum odborné přípravy Zlín (9žáků), Střední průmyslovou školu Zlín
(6 žáků) a Střední školu gastronomie a obchodu Zlín (6 žáků).

O tom, zda budou moci studovat na vybrané škole, rozhodne buď jejich prů-
měrný prospěch v osmém a devátém ročníku nebo přijímací pohovory, které se
budou konat v pondělí 24. dubna 2006. Aby naši žáci zvládli náročnost přijíma-
cího řízení, bylo jim umožněno od října loňského roku navštěvovat Cvičení z ja-
zyka českého pod vedením J. Marušákové a Cvičení z matematiky pod vedením
Z. Štěpánové. V rámci těchto cvičení si žáci osvojují nadstandardní znalosti češ-
tiny a matematiky, učí se orientovat v zadaných otázkách a úkolech a porozumět
jim. Rovněž učitelé ostatních předmětů usilují o to, aby naši absolventi získali co
nejkvalitnější všeobecný přehled. Nyní záleží jen na Vašich dětech, jakým způso-
bem zúročí své vědomosti, jak budou pohotoví a přizpůsobiví a zda na ně sedne
štěstí v podobě mušky jenom zlaté.

Ve stejný den jako žáci devátých ročníků budou dělat přijímací zkoušky na
Gymnázium – Lesní čtvrť (4) a na Gymnázium T.G.Masaryka (5) také žáci pátých
tříd, jejichž rodiče chtějí, aby jejich děti studovaly na osmiletém oboru.
Vzdělávání je zde náročnější a vyžaduje od dítěte větší psychickou vyzrálost.
Studium je vhodné pro žáky, kteří vykazují kvalitní logické myšlení, dobrou pa-
měť, schopnost přizpůsobit se, projevují samostatnost a iniciativu v různých ob-
lastech vzdělávání i v praktickém životě. 

Studium je tedy vhodné pro děti:
- kterým na ZŠ stačí příprava na vyučování v podobě vypracování domácích

úkolů; vše ostatní si zapamatují z vyučovacího procesu,
- které mají už v tomto věku snahu o sebevzdělávání – samostatné vyhledává-

ní faktů a informací z různých oborů,
- které jsou samostatné při řešení reálných situací v praktickém životě – cesto-

vání, orientace ve větších prostorech, snadná adaptace na nové prostředí,
- které se dosud téměř nemusely „učit“, ale umí se „učit“, např. vyhledávat 

v textu nejdůležitější a podstatné informace,
- kterým pomohou rodiče v rámci přizpůsobení se novým požadavkům i ve

vzdělávání.
Tým učitelů Základní školy Slušovice přeje našim žákům úspěch a optimální

start do další etapy jejich vzdělávání.
Růžena Krupičková

VELIKONOCE
Pro křesťany jsou Velikonoce slav-

ností vzkříšení a zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Jsou nejvýznamnějším
svátkem křesťanské církve a patří 
k nejstarším svátkům vůbec. Na po-
čátku našeho století byl o Velkém
pátku ukřižován Ježíš Kristus, Spasitel
lidstva, a v noci ze soboty na neděli
pak vstal z mrtvých. Tato noc se pro-
to nazývá Velkou nocí. A protože
křesťané věří v posmrtný život, zvěs-
tuje se v tuto dobu, že život zvítězil
nad smrtí, pravda nad lží, spravedl-
nost nad nespravedlností a láska nad
nenávistí.

Odkud název Velikonoce?
Název Velikonoce je odvozen od

Velké noci, kdy ukřižovaný Ježíš
Kristus vstal z mrtvých. Avšak žádný
ze zachovaných historických prame-
nů neudává přesné datum. Tradice
klade neděli po "Velké noci" na první
jarní úplněk, kdy slaví svůj velký svá-
tek Pesach i židé. 

Vypočtení data Velikonoc 
Velikonoce tedy patří k pohyblivým

svátkům, jelikož jejich datum není
přesně stanoveno. Ostatní pohyblivé
svátky celého roku se vždy odvozují
právě od data velikonoční neděle.

Každým rokem dnes Velikonoce
připadají na první neděli po prvním
jarním úplňku – tedy po prvním jar-
ním dnu 21. března (ne pokaždé je
21. březen dnem jarní rovnodennosti
– ta může vyjít podle astronomických
výpočtů až o dva dny dříve nebo po-
zději). Proto Velikonoční neděle mů-
že být kdykoli mezi 22. březnem 
a 25. dubnem. 

VELIKONOČNÍ SYMBOLY

Beránek 
Symbol beránka je přítomný již 

v předkřesťanských tradicích. V ži-
dovské tradici symbolizoval Izrael ja-
ko Boží stádo, které vede Hospodin.
Zároveň Židé na Velikonoce pojídali
beránka jako připomínku svého vy-
svobození z Egypta. V křesťanství je
beránek jedním ze symbolů Ježíše
Krista, neboť obrazně podle křesťan-
ské víry on je beránek, obětovaný za
spásu světa. 

Kříž 
Kříž je dnes nejdůležitějším z křes-

ťanských symbolů, protože Kristus byl

• formát A4 2 000 Kã 
• formát A5 1 000 Kã 
• formát A6 500 Kã 
• formát A7 250 Kã  
• inzeráty men‰ího formátu 100 Kã  

Blahopfiání, podûkování a vzpomínka za
zesnulé jsou bez poplatku. 
Inzeráty podávejte osobnû v sekretariátu
starosty nebo písemnû emailovou po‰-
tou na adresu: mesto@slusovice.cz. 

Poplatky za inzerci ve Slušovických novinách 
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odsouzen k smrti ukřižováním. Tento
trest patřil k trestům nejvíce krutým 
a ponižujícím. 

Oheň 
Velikonoční bohoslužba začíná za-

pálením velikonočního ohně, který
symbolizuje vítězství Ježíše Krista
nad temnotou a smrtí. Od tohoto
ohně se zapaluje velikonoční svíce. 

Svíce 
Svíce je v mnoha kulturách chápá-

na jako znamení života. Velikonoční
svíce symbolizuje vzkříšeného Krista
- tento symbol pochází ze starověké-
ho slavení Veliké noci, při níž se za-
paluje svíce (zvaná též paškál) od
ohně. Takto zapálená svíce se v prů-
běhu velikonoční bohoslužby noří do
křestní vody, je ozdobena znamením
kříže a symboly Α a Ω, tj. začátku 
a konce věků, jimiž je Kristus. Tato
svíce se potom zapaluje po celou ve-
likonoční dobu až do letnic a při kaž-
dém křtu - aby se naznačilo, že křest
patří k Velikonocům. Tato svíce se též
rozžíhá při křesťanském pohřbu na
znamení toho, že zemřelý stejně jako
Kristus prošel branou smrti; a církev
se za něj modlí, aby vstal k novému
životu s Bohem. 

Vajíčko
Protože vajíčko obsahuje zárodek

života, bylo v mnoha kulturách sym-
bolem plodnosti, života a vzkříšení. 
V souvislostí s lidovou tradicí vznikl
zvyk malovat tato vejce; důvodem
pojídání vajec o Velikonocích byla
zřejmě i skutečnost, že vejce se ne-
směla jíst v postní době. V křesťanství
se vejce vykládá jako symbol zavře-
ného hrobu, z něhož vstal Kristus, ja-
ko symbol nesmrtelnosti. 

Zajíček
Ačkoli mnoho nenáboženských tra-

dic má své kořeny v křesťanské sym-
bolice, některé Velikonoční symboly
můžeme vystopovat až z předkřesťan-
ské doby. Například zajíček má zřej-
mě původ v pohanských rituálech 
oslavující příchod jara.

Masopust a masopustní diskotéka školní družiny
„Máme smutek a zármutek, že nám ten masopust utek……“

Poslední únorový týden proběhly na
naší škole každoroční oslavy masopu-
stu. S pečlivě připraveným progra-
mem přešel průvod masek pod vede-
ním paní vychovatelky Jindřišky Čalo-
vé a Evy Ondrové celou školu, navští-
vil pana ředitele a nezapomněl ani na
kuchařky ve školní jídelně. 

Samozřejmě nesměly chybět koblíž-
ky, kterými pan ředitel účinkující děti
obdaroval.

Masopustní průvod však nebyl jedi-
ným programem školní družiny.
Odpoledne následoval karneval, kte-
rého se zúčastnily všechny děti ŠD.

Karneval byl zahájen masopustním
programem s pochováváním basy.
Představení jednotlivých masek se uja-

la paní vychovatelka Naďa Tomšů a na
vyhodnocení nejlepších masek z kaž-
dého ročníku se podílely všechny vy-
chovatelky. Určit nejzajímavější bylo
velmi obtížné, protože si děti za po-
moci rodičů daly na vyhotovení velmi
záležet. Odměnou pro oceněné masky
byly diplomy, cukrovinky a drobné
dárkové předměty.

Následovalo několik soutěží a odpo-
lední program byl společně zakončen
soutěží „O nejlepšího tanečníka – ta-
nečnici“.

Za finanční příspěvek na odměny
pro děti je nutno poděkovat Klubu ro-
dičů při Základní škole ve Slušovicích,
především paní Šárce Zemanové. 

Vychovatelky školní družiny

Ze slohových prací žáků ZŠ Slušovice
Co mi dává a bere škola (úvaha)

Myslím si, že občas nikomu neuškodí srovnat si v hlavě, v čem je instituce 
s názvem škola prospěšná a v čem jsou naopak její zápory.

Se školou se setkáváme každý všední den, ať chceme nebo ne. Najdou se li-
dé, kteří o ní možná mluví dosti nelichotivě a nevzpomínají na ni moc rádi, a pře-
sto si myslím, že i oni se aspoň někdy do školy těšili. Když ne na vyučovací ho-
diny, tak určitě na kamarády a přestávky. Přátelé, to je jedna z kladných stránek
školní docházky. V první třídě se sejde kolem dvou desítek dětí, které se scházejí
denně po dobu devíti let. I když to samozřejmě není vždy tak idylické. Vždy se
najdou jedinci, se kterými se prostě neshodnete. Ale i v tom jsem schopná vidět
určitý klad. Člověk se naučí naslouchat druhým a respektovat je. A to je, myslím,
pro život docela důležité.

Po celou dobu přemýšlení o škole jsem nepřišla na žádný závažný zápor.
Někdo může namítnou, že škola je požírač času. Ano, i já si občas pod tíhou ú-
kolů, referátů a učení přeji nějak prodloužit víkend. Ale koho z nás by bavil život
bez školy? Kde jinde bychom tak důsledně získávali smysl pro povinnost a pří-
pravu na budoucí život? Já osobně si myslím, že ten, kdo říká, že by se bez školy
obešel, že by to bez ní bylo dokonalé a skvělé, je lhář nebo člověk omezený na-
tolik, že si nevidí ani na špičku vlastního nosu. Nikola Dlabajová, 9. A
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
JE 15. DUBNA 2006.

Spoleãenská 
kronika

Jubilanti
Oldřich Method 70 let 
Antonín Manďák 85 let
Zdenka Drápalová 85 let

Srdečně blahopřejeme jubilantům

Narození
Monika Třísková
Lucie Forchová
Natálie Býmová
Matěj Krisl
Samuel Polaštík

Šťastným rodičům blahopřejeme 

Úmrtí
Jitka Kovářová
Karel Bobalík

Sňatek uzavřeli
Roman Válek a Ingrid Kaščáková
Miroslav Strýček 
a Milada Vymětalíková

Blahopřejeme

matrikářka

VZPOMÍNKA

Dne 19. března 2006 uplynul jeden
rok od chvíle, kdy jsme se naposledy
rozloučili s paní Boženou Plškovou.

Vzpomínají manžel a dcery 
s rodinami

Bílý den - projekt Barevný rok
Letos už potřetí se na neubuzské škole uskutečnil 31. ledna barevný den, ten-

tokráte bílý. Žáci si přinesli bílé složky na bílé vysvědčení. Celá škola a všichni 
v ní se oděli do bílé zimní barvy. Touto barvou se prolínal celý vyučovací den.

První vyučovací hodiny byly zaměřeny na opakování, diktát na bílém papíře 
z vyjmenovaných slov po b, slovní příklad týkající se počtů kolem množství bílé-
ho papíru v prodejně atd. Často vznikaly i humorné příklady, které si žáci museli
vymyslet mezi sebou. Šlo jim to perfektně. Obvod plotu z bílých latěk kolem za-
hrady, starší žáci zase počítali obsah zasněžené plochy.Další vyučování už měli
všichni žáci společné. Vymýšleli báseň z daných slov, řešili kvízy o zimě a sklá-
dali si divadlo o zvířátkách v zimě. V následující hodině hudební výchovy kromě
zpěvu zimních písniček předváděli žáci rytmická cvičení – postupně vydávali
zvuky pomocí různých nástrojů, např. drhla, bubínků či trianglů. Prvňáčci vykre-
slovali lesní zvířátka. Předvedením divadýlek s názvy Zaječí rodinka, Lov, Jak šla
zvířátka do města, Stavění iglú, aj. skončil bílý den. Odpoledne se všichni těšili na
sáňkování a na závody na pytlích. A že vysvědčení dopadlo dobře, vidíme 
z úsměvů na tvářích našich žáků. L. Staroveská

Děti a pracovnice MŠ Sluníčko přejí všem ve Slušovicích radostné prožití
velikonočních svátků a sluníčkovou pohodu v duši po celý rok.

Ze slohových prací žáků ZŠ Slušovice
Co mi dává a bere škola (úvaha)

Když jsem byla malá holčička, domnívala jsem se, že škola je velká zábavná
budova podobná školce, kde se člověk pobaví a ještě navíc se naučí číst, psát 
a počítat. Netrvalo dlouho a já jsem zjistila, že moje představa je hodně vzdále-
ná realitě a že taková školní docházka není vůbec žádná legrace.

Zjistila jsem, že čím jsem větší, tím jsou na mě kladeny vyšší a vyšší nároky, 
a abych měla známky podle svých představ a přání rodičů, musím do této institu-
ce investovat hodně sil a volného času. Škola je sice obrovský zdroj informací 
a dovídáme se díky ní spoustu věcí, které nám v budoucím životě budou k užit-
ku. Na straně druhé nás však hodně omezuje – musíme například brzy vstávat, 
abychom přišli do výuky včas, i když se nám z vyhřátého pelíšku zrovna moc ne-
chce. Kde jinde bychom se však seznámili s tolika vrstevníky a navázali tolik ka-
marádských vztahů, když ne ve škole? 

Myslím, že v životě by se na různých skutečnostech, které nás provázejí, mě-
la hledat především pozitiva. A těch má škola určitě spoustu.

Veronika Hlaváčová, 9.B


