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„Milý soutěžící,
v následujících 60 minutách 

Tě čeká stejný úkol, jaký má 
právě v tento okamžik spousta
Tvých vrstevníků v mnoha zemích
světa. Tvým úkolem je v Kartě 
odpovědí vybrat a křížkem označit
vždy jen jednu odpověď, kterou
pokládáš za správnou. 

Pokud odpovíš správně… “

Tak těmito slovy začínalo v pátek
16. 3. 2007 vyučování na základ-
ních i středních školách po celém
světě. Jako každý školní rok i letos se
275 žáků naší školy zúčastnilo me-
zinárodní matematické soutěže
KLOKAN ve čtyřech kategoriích. 

Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN 2007

Mezi těmi nejmenšími - druháky a
třeťáky - pod označením Cvrček vy-
nikla z 69 dětí Monika Hubáčková ze
3. B se ziskem maximálního počtu bo-
dů. Na 2. místě se umístil Marek Tráv-
ník ze 3. B s 56 body a na 3. místě
Vladimír Bouček ze 2. B s 51 body.

V kategorii Klokánek soutěžilo 84
žáků čtvrtých a pátých tříd. Nejvyšší-
ho počtu 94 bodů dosáhla Barbora
Machů ze 4. B. Jen o dva body méně
získala Ivana Tomšů z 5. A. Třetí mís-
to patří Jakubu Křížkovi z 4. B s cel-
kem 90 body.

Mezi 60 řešiteli v kategorii
Benjamín, soutěží zde šesťáci a sed-
máci, se nejlépe umístili Kateřina
Klátilová ze 7. A se 70 body, Jakub
Janků ze 7. A s 69 body a Martin
Huňa ze 7. B se 65 body. 

Nejvyššího počtu 82 bodů v kate-
gorii Kadet, určené pro žáky osmých
a devátých tříd základních škol, dosá-
hla Michaela Dolanská z 9. C. Na
druhé místo se probojoval David
Dlabaja z 9. B s 73 body, třetí pořadí
náleží Evě Baďurové z 8. A se ziskem
63 bodů.

* * * 
Zvládnete jeden z příkladů kate-

gorie Klokánek, určené dětem čtvr-
tých a pátých tříd ? 

„Roman, František, Lída, Johanka 
a Alois stojí za sebou v řadě.
Roman stojí za Lídou. František je
před Romanem a hned za Johan-
kou. Johanka je před Lídou, ale ne-
ní první. Kolikátý v řadě stojí
Alois?“

dokončení na str. 7
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Výsledek hospodaření města Slušovice 
za rok 2006

Oznámení komise 
pro věci občanské 

a sociální

Upozorňuji občany, že v letošním
roce po novele zákona o sociálních
službách nelze vyplácet mimořádné
příspěvky, které bylo možné v minu-
lých letech vyplácet na základě dopo-
ručení komise pro věci občanské a so-
ciální a následném schválení radou
města. Ve zvlášť mimořádných přípa-
dech lze příspěvek vyplatit na základě
šetření, které pro nás provede sociální
odbor ve Vizovicích.

Dále oznamuji, že pro uzavírání
manželství na městském úřadě byly
stanoveny dny: pátek v době od 14 do
15 hodin a v sobotu od 10 do 12 ho-
din. 

místostarostka

SDùLENÍ 
odboru dopravy MÚ Vizovice

k vyfiizování fiidiãsk˘ch prÛkazÛ

Úřední hodiny na Městském úřadě
ve Vizovicích jsou pondělí a středa od
8 do 17 hodin.

Žádáme občany, aby tyto hodiny re-
spektovali, případně si návštěvu v jiný
den domluvili telefonicky předem na
čísle 577 599 182.

Žádosti o vydání řidičského průka-
zu nutno vyplnit osobně přímo na 
úřadě! (Žádosti domů NEVYDÁVÁME)

• K VÝMĚNĚ ŘP nutno předložit

- doklad totožnosti (občanský průkaz,
popř. pas, rodný list)

- stávající (starý) ŘP
- 1 x foto - rozm. 3,5 cm x 4,5 cm
- žádost vyplněná přímo na úřadě
- u osob starších 60 let potvrzení od

praktického lékaře s uvedením skupin
ŘO

• K VYZVEDNUTÍ  ŘP nutno předložit

- doklad totožnosti (občanský průkaz,
popř. pas, rodný list)

- stávající (starý) ŘP

Na základě žádosti města bylo provedeno ve dnech 23. – 28. 2. 2007 kon-
trolním oddělením Krajského úřadu ve Zlíně přezkoumání hospodaření města
Slušovice za rok 2007. Přítomnou pracovnicí Krajského úřadu nebylo zjištěno
porušení rozpočtové kázně ani další nedostatky. Hospodaření města za rok 2006
proběhlo v souladu s rozpočtem města schváleným na zasedání zastupitelstva 
v březnu minulého roku.

Výkaz o plnění hospodaření 
k 31. 12. 2006 - PŘÍJMY

Výsledek od počátku roku

Daňové příjmy celkem 24 904 000
Nedaňové příjmy celkem 17 539 000
Kapitálové příjmy 175 000
Přijaté dotace celkem 5 503 000
Příjmy celkem 48 121 000
Zůstatek z roku 2005 11 599 000

Příjmy celkem 59 720 000

Výkaz o plnění hospodaření 
k 31. 12. 2006 - VÝDAJE

Výsledek od poč. roku

Výdaje lesního hospodářství 224 000
Kultura a propagace města 295 000
Místní komunikace 2 522 000
Chodníky 791 000
Dopravní obslužnost 146 000
Vodovody 4 646 000
Kanalizace, ČOV 4 799 000
Školství 3 100 000
Sportovní hala 10 000
Knihovnictví 141 000

KBTV, rozhlas 853 000
Tisk novin 101 000
Městské kulturní středisko 
- běžný provoz 131 000
Fotbalový stadion 807 000
Dětské hřiště 502 000
Bytové hospodářství 17 031 000
Veřejné osvětlení 347 000
Veřejné pohřebiště 80 000
Kom. služby a územní rozvoj 1 901 000
Komunální odpad 1 499 000
Péče o vzhled obce 147 000
Sociální péče 215 000
Požární ochrana 179 000
Daň z příjmu za město 1 173 000
Příspěvky org. a spolkům 463 000
Místní zastupit. orgány 1 283 000
Celk. činnost místní správy 7 592 000 
Volby do PS Parlamentu ČR 50 000
Volby do zastupitelstva obcí 45 000
Půjčka - živelná pohroma 80 000
Výdaje provoz. a inv. celkem 51 153 000
Splátky půjček 1 538 000

Výdaje celkem 52 691 000

Přebytek 7 029 000

Oznámení o pfieru‰ení dodávky elektrické energie

E.ON Česká republika, a.s. v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. § 25 odst. 4,
d) 6. Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční sou-
stavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena do-
dávka elektrické energie:

• dne 9. 5. 2007 od 11,30 do 14,00 hodin
v části obce: oblast trafostanice T 12 u hřbitova – Slunečná č.p. 501-508, dále ul.
od Přerovské restaurace, kostela, resp. č.p. 118 směrem ke škole pravá strana po
č.p. 177, levá po č.p. 133 a Ciron od č.p. 55 resp. 38 po č.p. 152 resp. 627.

• dne 11. 5. 2007 od 7,30 do 12,00 hodin
v části obce: oblast T 9 – ul. Dostihová č.p. 470 - 473, celá ul. Dostihová po
Derby klub,  ul. Družstevní č.p. 433 – 435 

• dne 16. 5. 2007 od 7,30 do 10,00 hodin
v části obce: oblast trafostanice T28 – U vodojemu a to. č.p. 560 – 576.

• dne 16. 5. 2007 od 11,30 do 14,00 hodin
v části obce: oblast T25 ul. Hřbitovní od trafostanice po č.p. 126, ul. U Vodoje-
mu od začátku ulice po č.p. 211,

Omlouváme se za problémy, které jsou s touto akcí spojeny a děkujeme za po-
chopení. Použití vlastního náhradního zdroje je možné jen po předchozím pro-
jednání s E.ON Česká republika, a.s. Tel. 840111333

Pozvánka
na slavnost kácení máje

Kulturní a sportovní komise a SDH
Slušovice za podpory města Slušovi-
ce pořádá v neděli 27. května 2007
od 14,00 hodin v prostorách u hasič-
ské zbrojnice kácení máje.

* * *
Živá hudba, občerstvení, 

skákací hrad, hry a soutěže pro děti.
Jste srdečně zváni!
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Sokolská zahrada ve Slušovicích je již řadu let bez využití. Prozatím slouží k noč-
ním schůzkám partiček vandalů, kteří k pořádku v tomto areálu příliš nepřispívají.
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Základní umûlecká ‰kola Zlín
poboãka Slu‰ovice
n a b í z í   m o Ï n o s t 

zápisu 
do hudebního oboru:
v˘uka hry na hudební nástroje

(zobcová flétna, trubka, lesní roh, housle, 
viola, kytara, klavír,  keyboard, akordeon),

v˘uka zpûvu, hudební soubory.

* * *

Informace na tel.: 732 483 946
ZU· ·tefánikova 2987
www.zusstef.zlinedu.cz

zusstef@zlinedu.cz

Jedním z cílů kulturní a sportovní
komise, která byla založena pod hla-
vičkou města, je znovuobnova tohoto
areálu. V současné době nečekáme
žádné zázraky, ale snažíme se alespoň
o uklizení asfaltové plochy a blízkého
okolí. Je na místě poděkovat několika
dobrovolníkům - Mirovi Horákovi,
Jakubovi Henzelýmu, Honzovi Polá-
chovi, Pavlovi Grecmanovi, Pepovi
Kupcovi a dále za organizaci Karlovi
Jarcovjákovi, kteří již dvakrát pomohli
při úklidu a přípravě areálu. 

Naší představou je využít plochu
pro sportovní aktivity. Již se zde obje-
vily děti na kolečkových bruslích, sem
tam se hraje fotbálek. V současné do-
bě je hřiště připraveno a nalajnováno
pro nohejbal. 

Tímto vyzýváme všechny zájemce 
o tento sport k návštěvě areálu. Vstup
je volný, jen prosíme o udržování po-
řádku.

Petr Staroveský 
Na obr. členové ASPV Slušovice

při úklidu Sokolské zahrady

Okénko včelařů
Slušovičtí včelaři Vás zvou 20. květ-

na 2007 na pouť na Sv. Hostýn, kdy
proběhne již V. celoevropská pouť
včelařů.

V 10 hodin bude posvěcena pískov-
cová socha Sv. Ambrože, patrona vče-
lařů, v jeho životní velikosti. Svěcení
provede arc. Olomoucký Jan Graub-
ner. Na sochu byla zorganizována fi-
nanční sbírka. Z naší organizace bylo
vybráno mezi včelaři 4 600 Kč.

V některém příštím čísle novin Vás
seznáním s celým průběhem této
vzácné události, na kterou Vás srdeč-
ně zvu.

Josef Košárek
Předseda ZO ČSV Slušovice

Sokolská zahrada znovu oÏívá...Sokolská zahrada znovu oÏívá...

13. 5. 2007 - Den matek

Drahé dítě, budu se o Tebe starat 
a chránit Tě, dokud nevyrosteš, ale láska
k Tobě? Ta zůstane napořád…

Charlotte Grayová

12. září 1956
Milá Věruško,
také já beru dnes pero do ruky, abych Ti

napsala pár řádek. Nejprve bych Ti chtěla
poděkovat za naši maličkou, na kterou
jsme se všichni tak těšili. Podle toho, co
jsem se dozvěděla vím, že jsi velmi trpěla,
ale radost z dítěte Ti dá jistě brzy na bolest
zapomenout. Věřím, že budete obě zdrávy.
Hlavně bych si ovšem přála, abychom be-
rušce připravili krásný, klidný život, ve
kterém by bylo aspoň tolik radosti, kolik je
dnes deštíčka.

Líbá Tě Jana

14. února 1997
Drahá maminko,
posílám Ti kousek sebe pro radost 

a vzpomínku. Kolik jsme spolu prožily dnů,
když jsem byla malá. Jaké to bylo pro mne
štěstí být obklopena tak velikou láskou.
Kde jsem přišla, byla jsem milovaná.
Vzpomínám tak živě na sobotní návštěvy 
u babičky. Víš, jak jsem měla ráda „vodo-
střik“ na náměstí, a potom ta veliká dýně 
v babiččině studené ložnici, vějíř a korálky
od tety Jany a nejkrásnější byl křišťálový
flakón na zrcadle a už jsem byla v oblaku
vůně. A na zpáteční cestě světelné noviny
na radnici, teplo a stmívání, když jsme če-
kali na tramvaj a vždy ovocný košíček pro
můj mlsný jazýček…Nikdy nemohu zapo-
menout na loučení, když jsem otiskla tlap-
ku na zrcadlo.

A potom chvíle u Ostravice, haldy 
a v rybníku červená ryba. 

To byl ten nesmírný svět. Tam byla i ná-
ruč mé milované babičky. Jak nezapome-
nutelný pocit. Kuchyň s kachlovými kamny,
seděli jsme u nich na „štokrli“ a dědeček
nám pouštěl trubače a také zvony z Vídně.

Bylo to pro mě všechno tak důležité…
Teprve nyní si uvědomuji všechny ty nád-
herné dotyky.

Potom člověk může přijmout Paskov ja-
ko dar a všechno, co nás potkává a bolí,
ale i to nad čím srdce plesá. Někdy se mi
zdá bolest jako moře, nekonečná hlubi-
na…, ale štěstí je stejně veliké. Svoboda 
a volné létání ve výškách a zase nekoneč-
né hlubiny a propasti duše. Tolik jsem tou-
žila po nadání, které se mi nedostává, 
abych mohla vyzpívat všechno to, co cítím.

Drahá maminko, pořád jsi tou nejkrás-
nější maminkou. Bezpečím a majákem…

Vím, že někde v koutku ve tmě se modlí
moje maminka růženec. A cesta je bezpeč-
ná. Není třeba se bát temnoty, není třeba se
bát ničeho. Krůček po krůčku maminka 
opatruje naše životy. Nechává nás zkoušet
postavit se na vlastní nohy, vidí nás padat
a potom s láskou umývá naše rozbitá kole-
na.

Víš, na co vzpomínám? Jak jsme šli pěš-
ky se strýčkem Jirkou ze Stalingradu. Na
cestě byl hrubý makadam. Bolely mě straš-
ně nohy a vy jste mi ukazovali na nebi
hvězdičku, kterou jsem neviděla. Potom
jste mě myslím nesli. Na druhý den jsem
byla nemocná, ale to si již nepamatuji.
Také jme byly navštívit tatínka na vojně.
Na nádraží bylo tolik lidí a potom jsme se
s tatínkem kočkovali. Když jsme chodívali
na procházky, tatínek nám vždy kupoval
kyselé bonbóny – angrešty a hada, toho
jsem chtěla nejvíce. Ještě stále vidím skle-
něné dózy, ze kterých paní nabírala bon-
bóny plechovou lopatkou a slyším, jak to
chrastilo. Vzpomínáš také na mýdlové tr-
paslíky v drogérii u Edisona?

Děkuji maminko za krásné dětství Tobě 
i tatínkovi. Jsem moc ráda, že žiji. Děkuji,
že jste mi dali tak veliké bohatství, stačí
jen zalovit ve vzpomínkách a těšit se pro-
hlížením…

Děkuji! Vaše beruška
(Z maminčina kufříčku)
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Před rokem a půl se několik žáků
pod vedením Věry Janské, Vladimíra
Bělína a Rostislava Šarmana rozhodlo
začít pracovat na zajímavém projektu
o proměnách našeho městečka. 

Projekt, který byl nazván „Krajina za
školou“, vytvořilo a finanční podporu
u Evropského sociálního fondu pro něj
získalo občanské sdružení Antikom-
plex. Zpočátku se do projektu zapoji-
lo 16 základních škol a gymnázií z ce-
lého Česka. Žáci slušovické školy byli
mezi nimi. Výsledek své práce a práce
ostatních škol jsme mohli zhlédnout a
zhodnotit na vernisáži výstavy a křtu
knihy Krajina za školou na Novoměst-
ské radnici v Praze.

I když byl první den velikonočních
prázdnin, 5. dubna 2007, vydalo se 16
žáků pod vedením paní učitelky Věry
Janské a pana učitele Vladimíra Bělína
na jednodenní výlet do Prahy. V 6.15
hodin jsme u školy nastoupili do při-
staveného mikrobusu firmy Infoservis,
po cestě k nám přistoupil ještě pan sta-
rosta Slušovic ing. František Pavelka. 

V 11 hodin jsme dorazili na Karlovo
náměstí v Praze a vyhládlí po cestě vy-
hledali příjemnou restauraci „U Číž-
ků“. I tak dobrou náladu zpříjemnil
dobrý oběd. Ve 12 hodin jsme přešli
zhlédnout výstavu Krajina za školou,
která je instalována ve výstavní síni
Novoměstské radnice. Velké fotogra-
fie, umístěné na panelech, nás zaujaly,
prohlédli jsme si výstavu všech 16
škol, např. z České Třebové, Krnova,
Liberce a dalších měst či míst. Vše-
chny byly podařené, ale stejně nej-
krásnější byla ta naše!

Kromě pana učitele Vladimíra Bělí-
na a starosty Slušovice ing. Františka
Pavelky jsme se vydali přes Václavské

Křest knihy a vernisáž výstavy
náměstí, kolem orloje na Staroměst-
ském náměstí až na Karlův most.
Ještěže jsme se v tom množství lidí ne-
ztratili. Pod vedením paní učitelky
Věry Janské a s mapou Prahy jsme se
úspěšně přesunuli až do Valdštejn-
ského paláce na Malé Straně. Zde je
sídlo Senátu České republiky a díky
panu starostovi ing. Františku Pavel-
kovi jsme zde měli domluvenou pro-
hlídku paláce.

Hned prvním zážitkem byl průchod
bezpečnostní brankou, aby se stráž
Senátu přesvědčila, že neneseme do-
vnitř nějaké nebezpečné předměty.
Pro některé to byl velmi zvláštní pocit.
Paní průvodkyně nás provedla histo-
rickou částí tohoto honosného paláce,
seznámila nás s historií sídla a řadou
zajímavostí. Prohlédli jsme si několik
století starou truhlici s tajným zám-
kem, která zde byla převezena ze slav-
kovského bojiště, dále historické po-
koje a síně. Do jedné místnosti jsme
však vstoupit nesměli, probíhalo zde
totiž zasedání nějakého výboru Sená-

tu. Konečně jsme scházeli po scho-
dech s červeným kobercem a obrazy
předsedů Senátu. Paní průvodkyně 
otevřela dveře do místnosti, na kterou
jsme byli tolik zvědaví, do místnosti,
kde se rozhoduje o zákonech. Většinu
z nás překvapilo, že toto byla původně
konírna a rekonstrukcí zde vznikl jed-
nací sál. Postupovali jsme kolem lavic
označených jmenovkami až k lavicím
vlády. Neodolali jsme a zeptali se,
jestli si můžeme senátorská křesla vy-
zkoušet. Na malou chvíli jsme se stali
nejvyššími představiteli tohoto státu.
Všichni jsme si zhotovili památeční fo-
to „nejmladších senátorů“.

Přes krásně kvetoucí a upravenou
Valdštejnskou zahradu jsme po krát-
kém odpočinku vyrazili na stanici
metra. Někteří z nás jeli metrem popr-
vé, a tak cesta po eskalátoru do pod-
zemí metra byla pro některé zábavná,
pro některé tak trochu strašidelná. Ze
stanice Malostranská jsme za několik
minut byli zpět na Václavském náměs-
tí a po krátké procházce na Karlově
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P O Z V Á N K A

NA DùTSK¯ DEN
Sklenářství NONSTOP 

pod záštitou města Slušovice
Vás srdečně zvou na dětský den,
který se uskuteční dne 2. června
2007 v areálu dostihové dráhy 

ve Slušovicích.

V programu dětského dne se před-
staví Policie České republiky, která
předvede zatýkání zločinců se slu-
žebním psem, dále pak uvidíte simu-
laci záchranných akcí v podání
Zlínského hasičského sboru. Své 
umění předvedou naši fotbalisté 
a stáje Březová. Taneční kreace při-
praví taneční skupiny Kontrast dance
a mažoretky.

Celý den pak budou probíhat nej-
různější hry pro nejmenší, větší i nej-
větší, které vyvrcholí soutěží v rozbí-
jení výrobků firmy Sklenářství Non-
stop. Nejlepší vrhač bude samozřej-
mě odměněn. Ti méně úspěšní si pak
mohou spravit náladu na kolotoči 
a jiných atrakcích.

Program bude završen koncertem
hudebních seskupení O 18 měsíců
později a Sára, které nás všechny při-
vedou do správného varu. 

Samozřejmostí je občerstvení, alko
a nealko nápoje. Občerstvení pro dě-
ti ZDARMA!

Celá show vypukne v 9,00 hodin 
a skončí ve 21,00 hodin.

Těšíme se na Vás.
Sklenářství Nonstop 

– opravdu dobrá trefa
a město Slušovice.

Chcete-li udělat něco pro děti, staňte se
spolusponzorem této akce!
Kontaktujte nás: 
SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP, s.r.o., 
Krátká 292, 763 15 Slušovice
tel. 800 121 211
e-mail: info@sklenarstvinonstop.cz, 

* * *
V sobotu 2. června 2007 se také 
uskuteční dostihový den v rámci
Mezinárodního filmového festivalu
pro děti a mládež – Zlín 2007.
Na programu je celkem 7 dostihů – 6x
rovinový dostih, 1x překážkový dostih.
Během odpoledne vystoupí kapela
Yeště to ide, zábavným odpolednem
pro celou rodinu bude provázet Jan
Čenský. Program dostihů začíná ve
14.00 hodin v prostorách dostihového
areálu. Občerstvení a zábava pro děti
je zajištěna.

Srdečně zve pořadatel S-Media, a.s.

Krajina za školou
náměstí. Na křest knihy jsme dorazili
právě včas. Představitelé měst a škol
dostali písemné poděkování za práci
na projektu a několik prvních výtisků
knihy Krajina za školou. Knihu popiso-
vat nebudeme, každá škola dostane
dalších 50 výtisků a určitě bude tato
kniha s dvojicemi fotografií minulosti
a současnosti k zapůjčení v knihovně
města Slušovice, kam několik výtisků
věnujeme. Budeme mít k dispozici ta-
ké výstavní panely, kam umístíme 
i další fotografie a vše zveřejníme. Vý-
stava v Praze potrvá do konce dubna. 

Během našeho výletu po Praze pro-
bíhala v Novoměstské radnici prezen-
tace jednotlivých škol. S naším projek-
tem „Slušovice – z dědiny město“ se-
známil přítomné hosty i organizátory
pan učitel Vladimír Bělín.

Po křtu knihy následoval ještě hodi-
nový rozchod, ale pak už nás tak bo-
lely nohy, že jsme se rádi vrátili do
mikrobusu a vydali se na cestu zpět. 
V autobuse bylo veselo, sdělovali jsme
si zážitky, hráli karty, zpívali, vyprávě-

li vtipy a smáli se a smáli. Po večeři 
v McDonaldu nám už ke spokojenosti
nic nechybělo. 

Moc děkujeme panu starostovi ing.
Františku Pavelkovi, paní učitelce Věře
Janské a panu učiteli Vladimíru Bělí-
novi za velmi zajímavý, poučný 
a opravdu vydařený výlet prosluněný
jarním počasím a dobrou náladou.
Umožnili nám být u křtu nové knihy 
a kdo ví, kdy se zase dostaneme do
Senátu...

Za velkou podporu a pomoc děkuje-
me našemu panu řediteli Jindřichu
Elšíkovi a také všem, kteří nám podali
pomocnou ruku.

Nikol Čejková, Michaela Dolanská,
Martina Oškerová, Eliška Sedlářová,

Jiří Buchta, 
Věra Janská a Vladimír Bělín

Foto: Petra Císlerová, Nikol Čejková,
Ondřej Dlabaja, Eliška Sedlářová,
Miroslav Tomšů, Věra Janská, Vladimír
Bělín
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V sobotu 5. května se koná kurz
Malovaná hedvábná přáníčka. Vytvo-
říte si vlastní hedvábný obrázek, který
zapaspartujete do přáníčka. Naučíte
se více způsobů, jak přání ozdobit, od
abstraktních po konkrétní obrázky.

A rovněž v sobotu 26. května se
koná již tradiční pletení z pedigu –
pro pokročilé i pro začátečníky.

Kurzy se konají v Mateřské škole
Sluníčko v prostorách bývalé pečova-
telské služby a začínají ve 13.30 ho-
din.

Nutná je rezervace na tel. 603 141
723. Aktuální naplánované akce na-
jdete i na www.sweb.cz/agentura.jas-
mina.

Těšíme se na setkání nad vytváře-
ním krásných výrobků. 

Jana Kapustová a lektorky

• 6 •

MÁJOVÉ CITÁTY (jak jinak než o lásce)

Májové kreativní kurzy 

KALENDÁRIUM 
Z KULTURNÍHO A SPOLEâENSKÉHO ÎIVOTA VALA·SKA

(KVĚTEN)
• 6. 5. 1932 se narodila Zdena Dubanská. Pedagožka se zaměřením na speciální pe-
dagogiku a nositelka Ceny města Zlína za rok 1998.
• 7. 5. 1932 se v Brně narodila Věra Kovářů. Etnografka, choreografka, odborná po-
radkyně. Ve Zlíně působila v letech 1956-1961. Věnuje se scénickému zpracování
folkloru. Byla členkou řady souborů, např. Bartošova souboru lidových písní a tanců
a Kašavy. Své teoretické znalosti lidového kroje využila při navrhování krojového vy-
bavení pro řadu souborů. Významně zasáhla do zpracování folklorního materiálu na
Brněnsku a Zlínsku.
• 30. 5. 1942 se ve Zlíně narodil prozaik, publicista a redaktor Antonín Bajaja.
Publikuje v regionálním i celostátním tisku, působí jako redaktor Svobodné Evropy. Je
členem redakční rady časopisu pro kulturu a společenské dění Zvuk. V roce 2004 ob-
držel cenu Magnesia Litera za nejlepší prózu roku 2003 Zvlčení, romaneto o vlcích,
lidech a úkazech. V rubrice byly použity údaje z Kalendária 2007.

Ve všech situacích společenského
styku se kromě zákona společenské
významnosti nikdy neobejdeme bez
čtyř pilířů společenských pravidel.

TAKT – OHLEDUPLNOST – ÚCTA 
K LIDEM – ESTETIČNOST

TAKT je důležitou složkou společen-
ského styku. Být taktní znamená umět
se vžít do situace toho, s nímž jedná-
me. Jednat s ním tak, jak bychom si my
sami přáli, aby za stejné situace bylo
jednáno s námi. Taktní člověk nemyslí
egocentricky jen sám na sebe, ale sna-
ží se být citlivý a vnímavý ke snahám,
tužbám a citům druhého člověka.
Taktní člověk dovede upozornit druhé-
ho na závadu v oblečení i chování tak,
aniž by se jej dotkl a upozorňoval o-
statní. Projevem taktnosti je např. zá-
sada kritiky, chybu vytýkáme mezi
čtyřma očima, ale chválíme veřejně!
Zejména v rozhovoru se projevuje mí-
ra našeho taktu. Vědět, kdy a co říci,
poznat, kdy mají chuť mluvit jiní, kdy
si přejí, aby s nimi někdo mluvil, nebo
je naopak nechal na pokoji. Umět ho-
vořit o věcech, které druhého zajíma-
jí, a umět se vyhnout věcem nepříjem-
ným, to je především věcí taktu. Taktu
se nelze mechanicky naučit. „Takt je
rozum srdce“. Probudí jej ten, kdo je
ve styku s lidmi vnímavý, kdo se umí
vcítit do druhého a kdo se snaží pou-
čit a rozvíjet v sobě morální vlastnosti
a společenskou obratnost.

(Z knihy Lexikon společenského 
chování, Smejkal, Bachrachová)

·kola slu‰ného chování
V živé tradici se na Valašsku udržuje

slavnost stavění a kácení jarního máje.
Májem bývá obvykle smrkový nebo jed-
lový strom, jehož vršek se připojil k spo-
jeným kmenům, aby byl máj co nejvyš-
ší. Máj se připravoval v den Filipa a Ja-
kuba, v předvečer prvního máje. Ve va-
lašské tradici se setkáváme s dvěma typy
májů – společným a individuálním. 

Vysoký máj, který byl kolektivní zále-
žitostí obce, připravovala všechna mlá-
dež a mladí ženatí muži. Stromy se ob-
vykle ukradly v panském nebo obecním
lese, čemuž lidé přisuzovali obřadní vý-
znam. Když mládenci nemohli ukrást
celý strom, museli ukrást aspoň vršek,
jemuž se říkalo „makovica“. Vršek tvoři-
la borovice nebo smrk, kmen máje býval
smrkový nebo jedlový. Máj byl kolekti-
vem mládeže připraven v květnový pod-
večer a do rána musel být postaven.
Vršek máje byl ozdoben pentlemi, šátky
a věnci. Máj stál uprostřed návsi, obvy-
kle před hospodou nebo před domem
starosty. K povinnostem „cérek“ patřilo,
aby upletly jarní věnce, které se vkláda-
ly nejen na máje, ale též na májky u bo-
žích muk. Stavění a kácení máje se vždy

spojovalo se zábavou mládeže. K vršku
máje obvykle přivazovali láhev kořalky.
Při májových veselicích prokazovali
chlapci svou zdatnost tím, že šplhali pro
láhev na máj. Protože kůra kmenů byly
oloupána, stávalo se získání láhve obtíž-
ným.

Kromě společných májů stavěli mlá-
denci malé máje jednotlivým děvčatům.
obvykle chlapec postavil své milé máj
před oknem v zahradě. Když se o jednu
dívku zajímalo více mládenců, ze závis-
ti si máje vyvraceli. Když mládenci po-
stavili děvčeti máj, dodalo mu to náleži-
tého sebevědomí. 

Jinou formu měly máje, které stavěli
neoblíbeným děvčatům nebo těm dív-
kám, které se provinily proti mravopo-
čestnosti. Když chtěli mládenci v Neda-
šově některé děvče potrestat, postavili
mu pod okny „máj“, který tvořil žebř ne-
bo žerď, na níž byl přivázán jalovec 
a starý pytel. Proto byla děvčata ráno 
ostražitá, a když tento máj pod okny na-
šla, hned jej strhla a ukryla, aby nebyl
nikým spatřen. 

(Josef Tomeš, Masopustní, jarní a letní
obyčeje na moravském Valašsku, 1972)

„Někoho milovat znamená jako jediný vi-
dět zázrak pro jiné neviditelný.“

Francois Mauriac

„Dva není dvakrát jedna, dva je tisíckrát
jedna.“ Gilbert Keith Chesterton

„Lásku nelze vyléčit žádnou bylinou.“
Publius Ovidius Naso

„Mezi lidmi je možná tolik způsobů cítění
jako způsobů vidění.“

Stendhal

Tradice patří neoddělitelně ke kulturnímu životu měst a obcí, proto bychom
ji rádi obnovili a vás všechny srdečně zveme na slavnost kácení máje, která se
koná v neděli 27. 5. od 14 hodin na hasičské zbrojnici. My samozřejmě nebu-
deme stromek nikde krást, přestože i to prý patří k tradici, ale legálně jej při-
vezeme… 

A jak to k lidovým veselicím patří, občerstvení bude hojné, živá hudba bu-
de hrát a pro děti se něco zajímavého najde také – skákací hrad, různé hry 
a soutěže. Zábava se protáhne do podvečerních hodin. Přijďte se podívat a po-
sedět s přáteli.

Za kulturní a sportovní komisi Jana Kapustová

Slavnostní kácení máje
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Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN 2007

dokončení ze str. 1

Všichni účastníci soutěže obdrží od svých vyučujících ma-
tematiky originální grafickou kartu Osvědčení o účasti se
svým jménem podepsanou krajskou organizátorkou paní
Evou Pomykalovou a ředitelem naší školy panem Jindřichem
Elšíkem. Nejlepší počtáře čeká i sladká odměna. 

Děkuji všem kolegům za ochotu a pomoc při dozoru a vy-
hodnocování výsledků soutěže a Klubu rodičů a přátel školy
za finanční příspěvek na odměny pro děti.

Všem účastníkům soutěže náleží velký dík za zodpovědný
a snaživý přístup k řešení nelehkých příkladů a přání hodně
úspěchů v dalších matematických soutěžích.

Zdeňka Štěpánová

P.S.  Můžete se odměnit „sladkým pokušením“, pokud jste
dospěli k tomu, že první bude stát v řadě Alois.

Taneční sezona 
v Kontrast dance

V letošním roce měla taneční skupi-
na Kontrast dance Slušovice velmi na-
bitý program. „Maratón“ odstartoval 
v listopadu na včelařském plese, který
se uskutečnil v interhotelu Moskva. Bě-
hem sezony jsme se sem ještě třikrát
vrátili, a to na ples rybářský, závěreč-
nou prodlouženou TK Fortuna a ples
sportovní školy ve Zlíně.

Dále jsme tancovali na večírku ASPV
v AB restauraci ve Slušovicích, na mi-
kulášských karnevalech v Neubuzi, na
Veselé a ve Slušovicích.

Velkou ctí pro nás bylo pozvání na
ples města Kyjov a výroční ples televi-
ze Slovácko v Uherském Hradišti. Ta-
neční skupina Kontrast dance dále obo-
hatila program na plese KDU, plese ZŠ
Slušovice, lyžařském plese v Trnavě 
a jiných kulturních akcích v regionu.

Celou sezonu jsme se prezentovali
vystoupením na motivy muzikálu West
side story, diskem s názvem Ašanto 
a komickým vystoupením „Uklízečky“.

Vyvrcholením sezony je nacvičení
nové choreografie 2007 Zelenáčů, kte-
rou vystupuje 32 tanečníků. Na pře-
hlídce pohybových skladeb ve Zlíně
jsme měli velký úspěch a získali 1. mís-
to. 

Naše taneční skupina je pod hlavič-
kou ASPV Slušovice a v rámci činnosti
spolupořádala akce Karneval na brus-
lích a Velikonoční vajíčko.

Pavla Sedlářová, Jana Maulová

V sobotu 31. 3 se uskutečnil pochod. Byl to již 10. ročník Velikonočního va-
jíčka. Tentokrát byl celý pochod spojen s pohádkou o dvanácti měsíčkách.

Děti na začátku dostaly soutěžní čísla, podle kterých jsme hledali různé slad-
kosti. Všichni během pochodu dostali bonbony, lízátka a další sladkosti. Měli jsme
i další úkoly než hledání sladkostí. První scénka byla jak poslala macecha
Marušku pro fialky. A to jsme museli hledat lízátka s naším číslem , které nám da-
li na startu. Když jsme našli lízátko, šlo se dál. U dalšího úkolu byl omotaný pro-
vázek kolem větviček stromů a my jsme si museli vzít klíč a projet tím provázkem
přes všechny větvičky a potom, když jsme tím projeli, dostali jsme čokoládový pe-
nízek. Byl to docela těžký úkol, ale všichni to zvládli. O něco dále byla druhá
scénka , kdy macecha poslala Marušku pro jahody. To jsme hledali gumové bon-
bony. Potom macecha Marušku poslala ještě pro jablka a to jsme soutěžili ve dvo-
jicích. Vzali jsme si jablko a měli jsme ho mezi čely. Kdo úkol splnil, dostal za od-
měnu jablko. Když Maruška donesla jablka Holeně, Holena už byla tak naštvaná,
že šla za dvanácti měsíčky sama . Pak jsme šli na louku na Bílou hlínu , tam jsme
si navlékali náramek z korálků, a když jsme si ho navlékli a dali na ruku, šli jsme
o kousek dále. Poslední scénka a také poslední sladkosti. Konec pohádky i krás-
ného výletu. Dostali jsme čokoládové vajíčko a došli jsme do Neubuze na moš-
tárnu. Tam jsme opékali buřty. Velikonoční pochod se nám strašně líbil. 

Míša Garguláková, žákyně 4. ročníku

Velikonoãní vajíãkoVelikonoãní vajíãko
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Spoleãenská 
kronika

Jubilanti květen 2007
Stanislava Studená 92 let
Marie Karlíková 80 let
Vlasta Böhmová 70 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí 
a rodinné pohody!

Narození
Daniela Čablová

Přejeme hodně zdraví a štěstí! 

Úmrtí
Zdeněk Vráblík
Antonín Javora
Tomáš Tuček 

matrikářka

Mûsto Slu‰ovice 
vás srdeãnû zve na pfiedstavení

sólistÛ operety a opery 
Slezského divadla v Opavû

Operetní skfiíÀka 
s líãidly

Je elixír Ïivota, kter˘ nekoupíte v Ïádné lékárnû! 
Zastaví va‰e kroky, osvûÏí tûlo i du‰i a dodá radost a nov˘ elán do Ïivota.

A jak se tento lék uÏívá? 
Pohodlnû se usadíte a zaposloucháte do kouzeln˘ch operetních melodií, vyslechnete slovo 

pro radost a zasmání okofienûné trochou Ïivotní moudrosti.
Doufám, Ïe i tentokrát vás nové pfiedstavení sólistÛ Slezského divadla rozzáfií

a rozezpívá tak, jak tomu bylo vloni na setkání seniorÛ.
Pfiedstavení plné slunce ve scénick˘ch dekoracích, vesel˘ch kost˘mech 

a protanãené melodie ze znám˘ch operet Rose Marie, Cirkusová princezna, 
Tisíc a jedna noc, OhÀostroj, My Fair Lady, Paganini, Loì komediantÛ…

hrají a zpívají Zdenka Mervová, Anna Sokolová, Andrea Plachká, 
Ivo Melkus, Nenko Slavov a Karel Hole‰.

To v‰echno vám nabízí
nedûlní odpoledne 20. kvûtna 2007 v 16,00 hodin

Kulturní stfiedisko ve Slu‰ovicích.
Vstupné dobrovolné •  Tû‰ íme se  na  va‰ i  úãas t .

POPLATKY ZA INZERCI
v e  S l u ‰ o v i c k ˘ c h  n o v i n á c h

formát A4 - 2 000 Kč
formát A5 - 1 000 Kč
formát A6 - 500 Kč
formát A7 - 250 Kč
menší formát 100 Kč
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