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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

Ve čtvrtek 18. března se na naší 

škole konal šestnáctý ročník mezi-

národní soutěže MATEMATICKÝ 

KLOKAN.

Žáci základních škol jsou v této soutě-

ži rozděleni podle věku do 4 kategorií. 

V kategorii Cvrček soutěží druháci 

a třeťáci, v kategorii Klokánek čtvrťáci 

a páťáci. Zástupci šestých a sedmých 

tříd řeší kategorii Benjamín, osmých 

a devátých kategorii Kadet. Soutěž pro-

bíhá současně také na středních ško-

lách v kategoriích Junior a Student, 

kterých se účastní studenti prvních až 

čtvrtých ročníků. 

Soutěží se ve všech krajích naší re-

publiky v jednom termínu, ve stejný den 

i čas, takže žáci a studenti absolvují 

školní, oblastní, republikové a vlastně 

i mezinárodní kolo ve své lavici. 

Ve všech kategoriích, mimo kategorii 

Cvrček, soutěžící řeší 24 testových úloh, 

přičemž vybírá jednu z pěti nabízených 

možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve 

třech skupinách podle obtížnosti, za 

správnou odpověď získává soutěžící 3, 

4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se 

mu jeden bod strhává. Aby soutěžící 

nedosahovali záporných výsledků, do-

stávají do vínku 24 bodů, takže lze zís-

kat maximálně 120 bodů. V kategoriích 

Klokánek, Benjamín a Kadet je na řeše-

Na naší škole je tato soutěž velmi 

oblíbená, letos se jí zúčastnilo 220 sou-

těžících ve čtyřech kategoriích. 

Mezi těmi nejmenšími v kategorii 

Cvrček, kterou řešilo 71 žáků, vynikl 

Patrik Švejčara ze 3. A. Vyřešil všech-

ny úkoly správně a získal 60 bodů. Na 

druhém místě se umístil Michal Střílka 

ze 2. B s 55 body a na třetím místě 

skončila Karolína Vyoralová z 2.B 

s 51 body.

V kategorii Klokánek se soutěže zú-

častnilo 45 žáků čtvrtých a pátých tříd. 

Nejvyššího počtu bodů, a to 89, dosáhl 

Ondřej Trnovec z 5. A. O jedenáct 

bodů méně - tedy 77 bodů - získal 

Vojtěch Kališ z 5. B. Na třetím místě 

se v této kategorii umístil Vladimír 

Bouček také z 5. B s 74 body.

Matematický klokan 2010

ní vymezeno 60 minut čistého času, 

v kategoriích Junior a Student je doba 

řešení 75 minut.

V kategorii Cvrček, určené 2. a 3. roč-

níku základních škol, soutěžní test obsa-

huje 12 úloh, které jsou rozlišeny podle 

obtížnosti. Žáci vybírají správnou odpo-

věď ze čtyř nabízených možností. Každý 

soutěžící začíná s dvanácti body a může 

dosáhnout maximálně šedesáti bodů.

Mezi 56 řešiteli v kategorii Benjamín 

se nejlépe umístili žáci 7. A třídy. Nejvíce 

bodů získal Jaroslav Pečiva, a to 94 

body. Druhé místo vybojoval Jakub 

Žůrek ziskem 92 bodů. Třetí místo při-

padlo Evě Bartoňové, která získala 78 

bodů. 

Nejvyššího počtu 73 bodů v kategorii 

Kadet, určené pro žáky osmých a devá-

dokončení na str. 5
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Upozornění na úhradu 

poplatku za odpady
Upozorňujeme občany, kteří dopo-

sud neuhradili poplatek za svoz komu-

nálního odpadu, aby tak učinili co 

nejdříve. Nejzazší termín pro úhra-

du je 30. 6. 2010. 

Po uplynutí tohoto termínu bude 

k výši poplatku dopočítáváno i penále, 

které vyhází ze zákona o správě daní 

a poplatků, a nezaplacená pohledáv-

ka bude vymáhána exekutorem.

• Rada města vzala na vědomí akceptování 

dvou žádostí o podporu ze SFŽP ČR v rám-

ci operačního programu Životní prostředí 

na projekt Obnova významných stromů ve 

Slušovicích (lokalita č. 1 - Rakovský kříž 

a lokalita č. 2 - Náměstí ve Slušovicících.

• Rada města schválila smlouvu o výkonu 

veřejné služby podle § 62b, zákona č. 

111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi 

a harmonogram výkonu veřejné služby. 

Dohledem nad vykonáním veřejné služby 

pověřila ved. komunál. služeb p. Huťťu.

• Rada města schválila zařazení myslivec-

kých psů do kategorie služebních psů 

a tímto schválením jsou osvobozeni od 

poplatku ze psů dle OZV č. 1/2005. Psi 

musí mít zkoušku k výkonu práva myslivos-

ti dle zákona č. 449/2001Sb.

• Rada města schválila panu Petru Fojtí-

kovi, provozovateli Café Mercedes, žádost 

o posunutí nočního klidu na den 11. červ-

na 2010 s možností provozování venkovní 

živé hudby do 24,00 hodin. Pokud nedojde 

k porušení schváleného povolení, bude 

možné povolení vydat i na další požadova-

né večery.

• Rada města projednala žádost o změnu 

dopravního značení na ulici Sadové z důvo-

du rychlé jízdy a následného nebezpečí 

zranění hrajících si malých dětí. Obyvatelé 

ulice Sadová byli upozornění na snížení 

rychlosti při projíždění jmenovanou ulicí 

a na ohleduplnost vůči pohybu dětí. Pokud 

nedojde k nápravě, bude tato žádost pro-

jednána s Policií ČR a dopravním odborem 

Městského úřadu Vizovice.

• Rada města schválila smlouvu o dílo č. 

487/2010 s ENVI projektem, s. r. o., na 

Ze zasedání rady města
zpracování žádostí o dotaci z Operačního 

programu ŽP k záměrům „Rozšíření sběr-

ného dvora Slušovice“ a „Rozšíření separa-

ce biologických odpadů ve městě Slušo-

vice“.

• Rada města projednala nepřehlednou si-

tuaci při výjezdu ze sídliště Padělky a uklá-

dá starostovi nechat zpracovat cenovou 

nabídku na šikmé stání po levé straně na 

konci ul. Dlouhá na výjezdu na Zlín, aby se 

uvolnilo stání v prostorách křižovatek. 

• Rada města vzala na vědomí oznámení 

sklenářství Nonstop o změně termínu ko-

nání firemní akce dětského dne na 6. červ-

na 2010. Rada rozhodla o bezplatném 

pronájmu dostihového areálu za podmín-

ky, že akce se bude konat pod záštitou 

města Slušovice a dotčené prostory dosti-

hového areálu budou po akci pořadatelem 

uklizeny a předány městu.

• Rada města schválila montáž nadokapo-

vých žlabů, sněhových zábran a montáž 

okapového systému na budově staré radni-

ce nám. Svobody č. p. 160 fou Krajščák.

• Rada města schválila finanční příspěvek 

pro dětský sbor Cantica letitia při ZUŠ Zlín 

ve výši 5.000 Kč na dopravu na festival do 

francouzského Tours. 

Současně rada vzala na vědomí uskutečně-

ní koncertu dětského sboru Cantica letitia 

v Městském kulturním středisku ve Slušo-

vicích dne 13. 6. 2010. 

• Rada města schválila finanční příspěvek 

10.000 Kč pro SDH Slušovice na akci 

„Dálková přeprava vody“

• Rada města schválila výkon veřejné služ-

by na území města Slušovice.

• Rada města schválila následující připo-

mínky ke změně č. 1 ÚP Březová.

• Rada města schválila „Provozní řád tré-

ninkového provozu dostihové dráhy“.

• Rada města schválila zvýšení ceny proná-

jmu pozemků golfového hřiště na dostiho-

vé dráze o 10 %, tj. na 1,10 Kč.

• Rada města schválila zakoupení traktoru 

ISEKI SXG 19/22 a doporučuje prověřit 

nabídky dodavatelů.

• Rada města schválila vítězem veřejné 

zakázky „Vybavení žákovských šaten skří-

němi“ v ZŠ Slušovice firmu Stolařství 

Hamšík, která zakázku provede za částku 

813.567 Kč a současně schválila dodavate-

le nové dlažby, kterým se stala firma 

STAVO spol s r.o. Zlín za nabídkovou cenu 

382 793 Kč.

• Rada města schválila vítězem veřejné 

zakázky „Zateplení MŠ Sluníčko“ firmu 

ELSO systém spol. s r.o. Fryšták. Nabídková 

cena činila 1 870 668 Kč. Akce je dotována 

cca 70 % ze SF ŽP.

• Rada města schválila vítězem výběrového 

řízení na rekonstrukci místní komunikace

a chodníků v ulici Slunečná firmu Antonín 

Pavelka dlaždičské a zednické práce. 

Pozvánka na dostihový den 

– 30. května 2010
V neděli 30. května 2010 od 13 hod. 

se uskuteční první dostihové odpoled-

ne na našem závodišti.

Hlavním dostihem bude dostih II. 

kategorie CENA FILMOVÉHO FESTI-

VALU ZLÍN a další rovinové a jedna 

steeplechase. 

Na programu budou tradičně i do-

stihy neregistrovaných koní, dva do-

stihy poníků a dva dostihy klusáků.

Vstupné bude jako obvykle 50 Kč, 

děti mají vstup zdarma. Cena dosti-

hového programu je rovněž 50 Kč.

Informace k volbám

Volby do Poslanecké sněmovny Parla-

mentu České republiky budou probíhat 

v pátek 28. června 2010 od 14,00 

do 22,00 hodin a v sobotu 29. červ-

na 2010 od 8,00 do 14,00 hodin.

Ve Slušovicích jsou zřízeny opět 

dva volební okrsky. Okrsek č. 1 se 

nachází v budově mateřské školy 

vedle budovy městského úřadu 

a okrsek č. 2 v budově mateřské 

školy na Rovnici.

Všichni občané, kteří mají ve Slušo-

vicích trvalý pobyt obdrželi nejpozději 3 

dny před volbami hlasovací lístky. 

Náhradní hlasovací lístky budou k dis-

pozici i ve volební místnosti. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, 

kdy prokáže svoji totožnost a státní ob-

čanství České republiky (platným občan-

ským průkazem, cestovním pasem České 

republiky, diplomatickým nebo služeb-

ním pasem České republiky nebo ces-

tovním průkazem České republiky). 

Neprokáže-li uvedené skutečnosti sta-

novenými doklady, nebude mu hlasová-

ní umožněno. Každý volič se musí před 

hlasováním odebrat do prostoru určené-

ho pro úpravu hlasovacích lístků, jinak 

mu okrsková komise hlasování neu-

možní.

V prostoru určeném pro úpravu hlaso-

vacích lístků vloží volič do úřední obálky 

1 hlasovací lístek, na kterém může dát 

preferenční hlasy nejvýše 4 kandidá-

tům.

CENÍK INZERCE 2010
A4  2000 Kč

A5  1000 Kč

A6  500 Kč

A7  250 Kč

menší formát  100 Kč
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Policie informuje
V minulém čísle Slušovických novin 

jsme Vás informovali o změnách, který-

mi prošla Policie ČR na začátku roku 

2010. Dalším příspěvkem bychom Vás 

chtěli informovat o událostech, které 

řešila policie v prvním čtvrtletí letošního 

roku. 

Během této doby bylo ve městě 

Slušovice spácháno 107 přestupků, kdy 

převážnou část tvořily přestupky v do-

pravě. Nutno zmínit, že právě odbor 

dopravy ve správním obvodu Vizovice, 

do kterého patří i město Slušovice, evi-

doval v loňském roce největší podíl „bo-

dovaných“ řidičů. Nejčastějšími přestup-

ky v dopravě jsou nezapnuté bezpeč-

nostní pásy a telefonování za jízdy. 

V měsíci březnu došlo i k několika 

přestupkům proti majetku, které se díky 

všímavým spoluobčanům podařilo ob-

jasnit. Město Slušovice drží mezi obcemi 

ve služebním obvodu Vizovice prvenství 

v majetkové trestné činnosti. Nutno do-

dat, že v letošním roce byl již dvakrát 

vyloupen novinový stánek u kruhového 

objezdu. Proto žádáme občany, kteří by 

mohli poskytnout informace k možné-

mu pachateli, aby toto oznámili místně 

příslušným policistům nebo na telefon 

OOP Vizovice 974 662 604. 

Za OO PČR Vizovice

pprap. Bc. Michael Mazal,

vrchní asistent

Omluva
Redakce Slušovických novin se omlou-

vá za chybu v minulém čísle Slušovických 

novin při představování vedení Policie 

ČR. 

Správná informace zní:

Do funkce ředitele Krajského ředitel-

ství policie Zlínského kraje byl ustano-

ven plk. Ing. Bedřich Koutný, náměst-

kem pro uniformovanou policii byl usta-

noven plk. JUDr. Jaroslav Vaněk a ná-

městkem pro službu kriminální policie 

a vyšetřování byl ustanoven plk. JUDr. 

František Dočekal.

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN

PŘEDPLATNÉ 

65. sezona 2010 / 2011

OPĚT ZA DIVADLEM DO ZLÍNA…

Tak jako již dva předešlé roky i v další sezóně vám nabízíme možnost strávit 

devět večerů v Městském divadle ve Zlíně. Pokud máte zájem o permanentky do 

Městského divadla Zlín spolu s dopravou ze Slušovic a zpět na další sezónu (od 

září 2010 do června 2011), prosím, oznamte svůj zájem co nejdříve v Městské 

knihovně ve Slušovicích. 

Jedná se opět o páteční večer (představení v 19 hodin), v případě dvou bonuso-

vých představení může termín připadnout na jiný den.

V předplatném jsou obsaženy také dva kupóny na bonusová představení, každý 

v hodnotě 90 Kč. Tato bonusová představení pro vás vybírám z dalších zajímavých 

titulů, které nejsou v předplatném obsaženy. 

Většinou volím tituly v Divadélku v klubu nebo Studiu Z, jelikož cena vstupenek 

do těchto prostor je nižší, tudíž i doplatek na vstupné je příznivý (do 50 Kč).

V nové sezóně 2010/2011 můžete zhlédnout tato představení:

ŽENITBA / Nikolaj Vasiljevič Gogol

VĚC MAKROPULOS / Karel Čapek

ONDINA / Jean Giraudoux

KRÁSA NA SCÉNĚ / Jeffrey Hatcher

KOČIČÍ HRA / István Örkeny

JE TŘEBA ZABÍT SEKALA / Jiří Křížan 

Cena předplatného pro důchodce a studenty činí 850 Kč do 1.-12. řady a lóže

750 Kč do 13.-22. řady.

Cena předplatného pro ostatní (základní) činí 1 .000 Kč do 1.-12. řady a lóže

900 Kč do 13.-22. řady. Držitelé průkazu ZPS obdrží slevu.

Tyto ceny nezahrnují dopravu, odvoz si platíte zvlášť a cena dopravy by neměla 

přesáhnout 70 Kč za cestu do Zlína a zpět (záleží na míře naplnění autobusu). 

Permanentky je třeba uhradit do 7. června, dopravu koncem srpna.

Pokud máte zájem o předplatné, rezervujte si permanentku osobně v městské 

knihovně na tel. 577 981 627 či na emailu: knihovna.slusovice@cmail.cz. 

Brožurky s nabídkou divadelních představení jsou k dispozici rovněž v městské 

knihovně.

Jeden minibus o 17 místech je již naplněný. Druhý jsem schopná zajistit, pokud 

dalších zájemců z vašich řad bude alespoň 13, aby cestovné na osobu bylo únos-

né. Pokud se nepřihlásí dalších 13 zájemců, nebudu vám moci zajistit odvoz, 

pouze permanentky - v případě, že budete mít zájem.

Přihlášky se uzavírají 7. června 2010.

 Jana Kapustová

 Městská knihovna ve Slušovicích

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

O PRÁZDNINÁCH
V průběhu letních prázdnin bude 

knihovna uzavřena od 1. do 13. čer-

vence. Po celý zbytek prázdnin bude 

otevřeno jako obvykle.

Občanské družení Zlínského pěveckého sboru CANTICA LAETITIA

Vás srdečně zve na 

KONCERT DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU CANTICA

A KOMORNÍHO SBORU CANTICA LAETITIA

Koncert se uskuteční v neděli 13. června 2010 v 16 hodin

v Městském kulturním středisku ve Slušovicích.

V programu zazní díla Jana Fišara, Francise Poulence, Vadima Petrova, 

Zdeňka Lukáše, Josefa Suka a dalších.

Většinu skladeb zazpívá sbor koncem května na mezinárodním festivalu 

ve Francii ve městě Tours, kde byl vybrán  mezi 18 nejlepšími sbory z celkového 

počtu 90 přihlášených sborů.

Sbormistr: Josef Surovák, klavírní doprovod: Jiří Šon
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Naší Matce Marii
Květen je měsíc rozkvetlých květin 

a zelených hájů. Je nazýván měsícem lás-

ky. Lidová zbožnost máj darovala Panně 

Marii. 

Vzpomínám na své dětství prožité ve 

farnosti, nad níž bděla Růžencová Panna 

Maria. Křest, první svaté přijímání a také 

mou svatbu pozorovala svým bdělým 

okem z obrazu nad oltářem našeho farní-

ho kostela.

Růženec… modlitba, která byla v na-

šich dětských očích tak nekonečně dlouhá 

a nudná. Jak jsme byli rádi, když maminka 

po návratu z večerní řekla: „Dnes jste děti 

byly na mši svaté velmi hodné, proto se 

pomodlíme jen krátce. Uděláme kříž a po-

děkujeme Pánu Bohu za dnešní den.“

Vzpomínám si také na svou babičku, jak 

po celodenní práci a únavě přebírala 

v rukou kuličky růžence. Nikdy jsme si ne-

troufli ji rušit. Sedávala na verandě, dívala 

se do korun stromů a modlila se. Jako 

studentka jsem viděla podobný obraz 

v naší kuchyni. Maminka sedící u okna 

a modlící se růženec. „Dobrou noc, ma-

minko, udělej mi křížek na čelo!“

Nenašla jsem zalíbení v této jednotvár-

né modlitbě, která se mi zdála tak primi-

tivní a prostá. Jak je krásné říci Bohu 

vlastními slovy, po čem toužím a o čem 

sním. Nepotřebuji růženec.

Až jednou o prázdninách. Auto nebylo 

nafukovací a dovnitř jsme se při nejlepší 

vůli všichni nevešli. Na silnici jsme zůstali 

tři, má kamarádka Marie a jeden boho-

slovec. Honza říká: „Holky, pomodleme se 

růženec.“ A ihned mi nabídne: „Před-

říkávej!“ Zčervenala jsem, to přece ne-

zvládnu. Růženec se nemodlím, k ničemu 

ho nepotřebuji. Avšak nyní utrpěla má je-

šitnost. Já růženec prostě neumím. Před-

říkává Honza a my odpovídáme. Před 

každým otčenášem říká: „Pane, nauč nás 

modlit se!“ Ta prostá prosba apoštolů 

mne zasahuje. Od této chvíle denně pro-

sím Boha: „Pane, nauč mě modlit se!“

Už nejsem dívkou, život mě vtáhl do 

svého víru. Zápasím, prožívám radosti, 

úzkosti, chvíle zklamání, ale také štěstí. 

Jsem maminkou a držím v ruce růženec. 

Klečím pod křížem, dívám se na tvář ukři-

žovaného Krista a ve svých prstech přebí-

rám kuličky růžence. Vidím všechny své 

děti a prosím: „Maminko Maria, jak bys 

to dělala Ty?“

Klečíme pod křížem, Maria a já. Maria 

průvodkyně, učitelka, ale především ma-

minka. A já, dcera, která naslouchá milu-

jícímu srdci matky. Maminka mě zve do 

svého života s Bohem. Jdeme klidně 

a pomalu. Maminka mě drží za ruku 

a nepospíchá. Často odpočíváme a stále 

spolu rozmlouváme. Vždy má čas odpoví-

dat na otázky zvědavého dítěte. Jaká 

krása a jaké štěstí!

„Drahá maminko, děkuji Ti, že mě vedeš 

domů.“

 Tvoje vděčná dcera

Bytový textil – Slušovice
Akce: 

Ortopedická matrace EKONOMY od 2 250 Kč 
jako dárek ke každé matraci 

anatomický polštář 45 x 60 cm 
a froté prostěradlo 90 x 200 cm od firmy Polášek

* * *
Od 1. května 2010 nová kolekce koberců firmy BRENO.
Rozvoz zajistíme až do domu – Slušovice 50 Kč, okolní obce 100 Kč.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Placená inzerce

POTULNÁ POHÁDKOVÁ ZEMĚ 

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Od 16.- 29.6. bude v městské knihovně instalována výstava Potulná pohád-

ková země výtvarnice Vítězslavy Klimtové. Můžete znát její ilustrace různých 

skřítků a strašidýlek či její knihy (některé z jejích knih máme k dispozici také v městské 

knihovně).

Tyto putovní soubory loutek jsou tři a křižují Českou republiku. Naše knihovna se 

k projektu přidala, protože vám chce umožnit zhlédnout loutky z Pohádkové země 

naživo.

Někteří z vás možná už slyšeli o Pohádkové zemi, kterou výtvarnice vybudovala 

v Pičíně (www.pohadkovazeme.cz).

Soubor 15 loutek si můžete přijít prohlédnout se svými dětmi či vnoučaty. Loutky 

jsou velké přibližně 30 cm. Spolu s nimi doputuje i návštěvní kniha, kam můžete 

napsat své postřehy z výstavy. V těchto dnech budou na prodej i různé upomínkové 

předměty z dílny paní Klimtové (záložky, pexesa, pohlednice) či její knihy. 

U každé loutky bude uvedeno jméno skřítka či pohádkové postavičky a také krátký 

text, abyste mohli dětem přečíst, o jakou pohádkovou bytost se jedná.

Výstava je přístupná v půjčovní době knihovny nejen čtenářům, ale samo-

zřejmě vám všem.

Přijďte využít této jedinečné příležitosti.

Již předem však prosím, abyste na vystavené loutky nesahali. Toto opatření je nut-

no udělat, aby se předešlo poškození loutek. Je možné si je vyfotografovat.

V době trvání akce budou probíhat i uzavřené výstavy pro mateřskou školu, družin-

ku či prváčky. Ti budou mít akci spojenou s pasováním na čtenáře. 

Změna programu vyhrazena.

Spolu se skřítky a dalšími pohádkovými bytostmi se těšíme na vaši návštěvu.

 Jana Kapustová, Městská knihovna ve Slušovicích

 www.slusovice.knihovna.info

(Fotografie pro představu, jak vypadají někteří ze skřítků paní Klimtové. Právě tito 

na výstavě nebudou. Nechejte se překvapit, jaké postavičky k vám přijedou…)
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Žijí s námi – žiji s Vámi

Ve Slušovických novinách 

č.9/2009 jsem slíbil článek o dnes 

rychle mizejícím druhu hmyzu - 

strumičníku zlatookém Osmylus 

fulvicephalus (SCOPOLI, 1763). 

Strumičník je označovaný jako in-

dikátor čistého životního prostředí. 

Když uvidíte zlatoočka s rozpětím 

křídel 4–5 cm, jedná se o strumič-

níka. Setkat se s ním můžete ve 

Slušovicích velmi často. Docela 

mne zajímalo, kde máme ve 

Slušovicích místo s velmi čistou 

vodou. Strumičník ve Všemince, 

změněné ve vydlážděnou stoku, 

není schopný žít. Povodí má hlavní úkol, 

chránit obyvatele před povodněmi! 

Objevit místo, odkud k nám tento 

subtilní hmyz přilétá, bylo poměrně ob-

tížné. Podnikl jsem několik výprav proti 

proudu drobných přítoků Všeminky 

a našel jsem lokalitu, kde na několika 

desítkách čtverečních metrů zůstala pří-

roda zachovaná prakticky v původním 

stavu. Mimo strumičníka se na ní může-

te setkat s téměř neznámým broukem 

červenáčkem ohnivým, který se dříve 

nazýval ohniváček červcový Pyrochroa 

Místo výskytu je naštěstí dobře 

chráněné. Jedná se totiž o soukro-

mý pozemek, který je oplocený. 

Majitel si je dobře vědomý toho, že 

v těch místech má přirozený zdroj 

vody, a tak plochu neobdělává. 

Stal se nevědomě ochráncem pří-

rody ve Slušovicích. Město se tak 

může chlubit, že blízko středu 

Slušovic je ostrůvek s původními 

druhy rostlin a živočichů. Přírodu si 

někdy majitelé brání lépe, než kdy-

bychom tam vyhlásili chráněné 

území. Možná i vy vlastníte někde 

kousek původní přírody. Bylo by 

hezké, kdyby se našly další takové loka-

lity, které jsou ukázkou toho, že soukro-

mé vlastnictví pozemku a ochrana příro-

dy mohou být v některých případech 

docela dobře výhodné pro obě strany. 

 Váš Netopýr

coccinea (L.) 1761 a je celý červený, jen 

hlavu má černou. Je skoro 2 cm dlouhý 

a velmi dobře létá. V časném jaru vás 

tam také překvapí svým zeleným květem 

hvězdnatec zubatý Hacquetia epipac-

tis (Scop.) DC. V květnu vás omámí svou 

vůní nádherný kokořík mnohokvětý 

Polygona multiflorum (L.) ALL. Zachytit 

krásu živé rostliny se ještě nikomu nepo-

dařilo. Fotografie však dobře vystihuje 

nezaměnitelný vzhled rostliny, kterou 

pak snadno v přírodě poznáte. Možná, 

že se pak na stránkách Slušovických 

novin rádi pochlubíte svými nálezy. 

Mladší přípravka FC Slušovice 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat chlapcům z mladší přípravky FC Slušovice 

za vzornou reprezentaci našeho města při zimním Satelitním turnaji. Po skvělém 

a vyrovnaném výkonu se umístili na krásném třetím místě. Všem našim mladým 

sportovcům GRATULUJEME a přejeme spoustu sportovních úspěchů.

Velký dík patří i trenérům, rodičům a v neposlední řadě našemu hlavnímu sponzo-

rovi panu Martinu Volčíkovi a firmě Sklenářství NONSTOP s. r. o. Kolaja P.

tých tříd základních škol, dosáhl Martin 

Pagáč z 9. B. O druhé a třetí místo se se 

ziskem 72 bodů podělili Nikol Stavja-

ňová z 9. A a Tomáš Čala z 9. B.

Všichni soutěžící obdrží od svých vyu-

čujících matematiky osvědčení o účasti 

podepsané krajskou organizátorkou pa-

ní Evou Pomykalovou a ředitelem naší 

školy panem Jindřichem Elšíkem. 

V olomouckém centru budou vyhod-

noceny statistické výsledky za celou 

Českou republiku, nejlepší řešitelé v kaž-

dé kategorii dostanou věcnou cenu. 

Zadání soutěžních úloh se správnými 

odpověďmi jsou uveřejněny ve sborníku 

na webových stránkách www.matema-

tickyklokan.net.

Děkuji kolegům a žákům devátých 

ročníků za pomoc při realizaci soutěže 

a Klubu rodičů a panu Šimarovi za po-

skytnutí finančních prostředků a slad-

kostí na odměny nejúspěšnějším řešite-

lům. 

Hodně úspěchů v dalších mate-

matických soutěžích!

 Zdeňka Štěpánová

"Klokan 2010"

dokončení ze str. 1
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Činnost Klubu rodičů ve školním roce 2009/2010

V tomto školním roce jsme se sešli na první schůzce po rodi-

čovských schůzkách na konci měsíce září. Naše řady se opět 

zúžily tím, jak žáci devátých ročníků ukončili školní docházku . 

Žádné nové zájemce o práci v Klubu rodičů jsme na této schůz-

ce nepřivítali. 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat paní Janě Zajíčkové 

za mnohaletou obětavou práci v Klubu rodičů. 

Ve školním roce 2009/2010 jsme začali hospodařit se zůstat-

kem pokladny v částce 21.650 Kč.

Příjmy:

- Vánoční jarmark I. stupeň 29.503 Kč 

- Sběr papíru za rok 2009 9.140 Kč

- Rodičovský večírek 20. 2. 2010 29.000 Kč

Příjmy celkem  67.643 Kč

Na schůzce Klubu rodičů dne 2. 3. 2010 jsme se dohodli na 

následujícím rozdělení finančních prostředků: 

• I. stupeň

Autobusy do divadla 10.000 Kč

Projekty, výtvarný materiál pro skupinové práce 5.500 Kč

Odměny pro žáky – soutěže 1.500 Kč 

Celkem 17.000 Kč

• II. stupeň

Materiál – výtvarná výchova, keramický 

a výtvarný kroužek 10.000 Kč

Materiál – Projektové vyučování – „Antika“ 5.000 Kč

Přednáška o Kanadě – 7. ročník 1.200 Kč

Lyžařský výcvik - 7. ročník 4.000 Kč

Odměny – soutěže žáků v biologii 1.500 Kč

Odměny – soutěže žáků v českém jazyce 1.000 Kč

Odměny – soutěže v matematice a fyzice 3.650 Kč

Odměny – soutěž v zeměpise 1.000 Kč

Odměny soutěž v dějepise 1.000 Kč

Odměny – sportovní soutěže 1.500 Kč

Odměny – soutěže v jazyce anglickém 1.600 Kč

Celkem 31.450 Kč

• Školní družina

Odměny – masopust soutěže 3.000 Kč

Celkem 51.450 Kč

Snížený příjem finančních prostředků za sběr papíru (asi tře-

tina proti předcházejícím letům) byl nahrazen příjmem z Vá-

nočního jarmarku a zvýšeným příjmem z rodičovského večírku. 

Poděkování patří zastupitelům města Slušovice za převod fi-

nančních prostředků za sběr papíru na náš účet. 

Děkujeme vedení školy, pedagogickým pracovníkům a za-

městnancům školy, kteří se na těchto akcích podíleli. Na 

Vánočním jarmarku se podařilo vytvořit pravou atmosféru 

Vánoc. 

Rodičovský večírek 20. 2. 2010 v restauraci Přerovská navští-

vil letos rekordní počet hostů –celkem devadesát šest. Restaurace 

sice praskala ve švech, ale dobrých lidí se vždy vejde. Domníváme 

se , že kdo přišel, tak se pobavil a za rok přijde opět. Do tom-

boly se sešlo v letošním roce rekordních 156 cen. Poděkování 

patří rodičům i dětem, že do této tomboly přispěli a dále spon-

zorům z řad fyzických a právnických osob, které podnikají 

v katastru města Slušovice nebo v okolních obcích. Děkujeme 

personálu restaurace Přerovská a majiteli panu Škrabanovi za 

vstřícné jednání při pořádání této akce. 

A ještě malé zamyšlení závěrem.

Klub rodičů při Základní škole ve Slušovicích byl zaregistrován 

Ministerstvem vnitra ČR v roce 1991. Za tu dobu se zde vystří-

dala již spousta rodičů, kteří pracovali ve svém volném čase pro 

dobrou věc, bez nároku na jakoukoliv odměnu. V dnešní uspě-

chané době se nám nedostává dost času ani pro naše blízké, 

natož dělat něco pro cizí a navíc zadarmo. 

Ve školní družině byla počátkem března beseda o myslivosti 

s panem Kamilem Holíkem, členem zdejšího mysliveckého sdru-

žení BŘEZINA. Pro děti si vždy připraví soutěžní otázky, pozná-

vání hlasů jednotlivých druhů zvěře a podobně. Následně jsme 

se dětí zeptali, zda by se někdo nechtěl zúčastnit okresního 

kola soutěže „O zlatou srnčí trofej“. Odpověď jednoho žáčka 

třetího ročníku nás dostala. „A co bych z toho měl?“ Pan Holík 

odvětil: „Co budeš mít z toho, že půjdeš do čtvrté třídy?“

Milí rodiče, očekáváme Vás po prvních rodičovských schůz-

kách v září 2010 na prvním zasedání, kdy proběhne dle stanov 

Klubu rodičů volba nového předsedy a výboru . 

Miroslava Jemelková

Letní příměstské tábory ve Fryštáku 
S ANGLIČTINOU

Letní příměstské tábory s angličtinou jsou určeny pro 
všechny děti od 6 do 16 let, které chtějí aktivním a zábav-
ným způsobem prožít týden letních prázdnin a ještě se 
zdokonalit v angličtině. Pro děti je dopoledne připraven 
tříhodinový anglický program plný her a zábavy. V rámci 
odpoledního programu navštíví děti záchrannou a požární 
stanici ve Zlíně, BIO farmu (jízda na koni), Zoo Lešná, 
horolezeckou stěnu a budou se věnovat kreativnímu tvo-
ření a sportům (plavání, fotbal, tenis).

V CENĚ KURZU JE ZAHRNUTO
• 3 hodiny angličtiny denně – kvalifikovaní lektoři a ro-

dilí mluvčí
• pomůcky a výdaje na dopravu v rámci odpoledního 

programu
• veškeré studijní materiály zdarma
• snídaně, zdravý oběd, svačinka a ovoce
• celodenní pitný režim

• maximálně 8 dětí ve skupince
• pro sourozence sleva

TERMÍNY:
12. 07. – 16. 07. 1. TURNUS
19. 07. – 23. 07. 2. TURNUS
26. 07. – 30. 07. 3. TURNUS
09. 08. – 13. 08. 4. TURNUS
16. 08. – 20. 08. 5. TURNUS

CENA TÁBORA: 2.350 Kč
Hlavní vedoucí tábora: Mgr. Iva Doležalová
STEP BY STEP in ENGLISH – LANGUAGE SCHOOL

V případě zájmu volejte na telefonní číslo: 

777 210 031
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• Jubilanti

 KVĚTEN 2010

Stanislava Studená 95 let

Jindřiška Brázdilová 80 let

 ČERVEN 2010
Ludmila Blatná  80 let

Jindřiška Garguláková 75 let

Ludmila Dujková 80 let

Srdečně blahopřejeme a přejeme 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

• Narození

Ema Jüngerová

Dominik Gabriel Grecman

Radek Fojtík

Simona Vykopalová

Veronika Řehová

Veronika Čalová

Nikolas Baroš

Natálie Březíková

Martin Tomšů

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a zároveň všem přejeme 

hodně zdraví a štěstí!

• Úmrtí

Anna Kostková

 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast!

matrikářka

• Jubilanti

 KVĚTEN 2010

Stanislava Studená 95 let

Jindřiška Brázdilová 80 let

ČERVEN 2010
Ludmila Blatná  80 let

Společenská 
 kronika

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří přišli doprovo-

dit na poslední cestě naši maminku 

a babičku paní Annu Kostkovou.

 Děti s rodinami

VZPOMÍNKA

Dne 5. května 2010 by se dožil 60 let 

pan Rudolf Kašík.
Za tichou vzpomínku děkují maminka, 

manželka a synové s rodinami.

Moji milí věrní čtenáři,

pokud ode mě očekáváte v dnešním 

příspěvku nějaké hlubokomyslné úvahy, 

které vám občas naložím na bedra, asi 

vás zklamu. Je tu konečně jaro a navíc 

květen, podle názoru mnohých snad nej-

krásnější měsíc v roce. Všechno kvete, 

krásně voní, do dušiček se nám stěhuje 

spolu se sluníčkem radostná nálada 

a pozitivní pocity a jenom barbar by toto 

všechno zkusil pošlapat negativními myš-

lenkami, stesky a pochybováním. Možná 

si vzpomenete na závěr mého minulého 

článku, ve kterém jsem o smyslu naší 

práce a našeho snažení trošku zapochy-

bovala – ne vzhledem k dětem, ale 

k pochopení našeho snažení nejen rodiči 

a jejich rodinami, ale i ostatními človíčky, 

kteří toho o náročnosti práce s dětmi 

moc neví a dokáží jenom kritizovat. Chci 

vás jen ujistit, že už jsem zase „doma“. 

Urovnala jsem si pocity, myšlenky, posto-

je, a pokud netušíte, kdo mi s tím pomo-

hl úplně nejvíc, prozradím vám to. Byly to 

naše děti.

V našem ročním plánu aktivit samo-

zřejmě nemůžeme opomenout květnový 

svátek maminek. Sledovala jsem přípravy 

směřující ke dni, kdy děti předvedou ma-

minkám svou jedinečnost – výrobu dá-

rečků, přáníček, povídání o tom, jak to 

chodí doma, co všechno prožívají, tréno-

vání písniček, básniček, pohádek. Jejich 

elán, energii a neutuchající nadšení. 

Sledovala jsem pak také vyvrcholení vše-

ho toho snažení - vystoupení, které si 

děti připravily pro maminky jako poděko-

vání za jejich lásku, péči a starostlivost. 

V každě třídě na vás zapůsobí něco jiné-

ho: u předškolních dětí už je to suvereni-

ta, sebejistota, s jakou se prezentují před 

publikem, u těch menších je to kouzlo 

bezprostřednosti a ti nejmenší vás zcela 

odzbrojí svou milou neobratností. Byli 

úžasní, když tak děkovali svým mamin-

kám, tátům i prarodičům. A vůbec přitom 

netušili, že v duchu já děkuji jim. Díky 

nim a těmto momentům vím, že i když 

není vždycky všechno růžové a jednodu-

ché, vím proč tu jsem. Děkuji maminkám 

za jejich děti a přes všechny složitosti vý-

chovy a péče o ně jim přeji, aby z nich 

měly vždycky jenom radost.

 Jana TománkováKaždý věří svojí mámě 
a je hrdý na tátu.
Nikomu je neprodáme
ani za sto dukátů...

Každý věří svojí mámě 
a je hrdý na tátu.
Nikomu je neprodáme
ani za sto dukátů...


