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Odpoledne s Hradišťanem
V nedělní podvečer 19. dubna jsem měli možnost přivítat ve Slušovicích cimbálovou muziku Hradišťan.
Koncert zorganizovalo město Slušovice u příležitosti ukončení opravy střechy kostela Narození sv. Jana Křtitele. Měl být
poděkováním všem, kteří se jakýmkoliv způsobem (finančně
či fyzickou pomocí) podíleli na její opravě.
Koncert prováděl mluveným slovem primáš souboru Hradišťan Jiří Pavlica. Posluchači se mohli vcítit do několika připravených témat. Všechna se vztahovala k období, které
právě prožíváme. Setkali jsme se v chrámu v období velikonočním, a proto zazněly staré chrámové sklady a písně.
Dalším tématem bylo jaro, láska, naděje a děti.
Ve svém projevu Jiří Pavlica mimo jiné také vtipným způsobem poblahopřál k šedesátým narozeninám našemu knězi
P. Emilu Matůšů a nezapomněl nám představit dva „novopečené“ tatínky své kapely a budoucí maminku, kterou je jejich
zpěvačka Alice Holubová.
Ve zcela zaplněném kostele jsme strávili dvě hodiny, ve
kterých jsme mohli pocítit příjemné pohlazení na duši. Věříme,
že všichni návštěvníci koncertu odešli do svých domovů
s dobrým pocitem a že si pěkný zážitek z koncertu uchovali
i po celý zbytek nedělního dne.
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Volby do Evropského parlamentu

Pozvánka na dostihy
V neděli 7. června 2009 se v dostihovém areálu uskuteční letošní druhý dostihový den.
Začátek je ve 13,00 hodin.
Přijďte prožít příjemné nedělní odpoledne v dostihovém areálu.

POZVÁNKA

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky
konat ve dnech 5. a 6. června 2009. V pátek 5. června se bude hlasovat od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. června se bude hlasovat od 8.00
do 14.00 hodin.
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu
na území České republiky za předpokladu, že
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva,
- je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě
hlasuje na voličský průkaz.
Vzhledem k tomu, že zákon neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu ve dny voleb ve volební místnosti, bylo
by vhodné, aby si voliči v případě pochybností ověřili svůj zápis ve stálém seznamu
voličů vedeném městským úřadem.
Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je
zapsán v seznamu voličů. Ve Slušovicích jsou zřízeny jako u předešlých voleb
dva volební okrsky (MŠ ul. Rovná a MŠ ul. Dlouhá vedle městského úřadu)
a platí, jako v minulosti, že občané žijící v části Slušovic západně od řeky
Dřevnice (vč. celé ulice Dlouhé) volí v mateřské škole v ul. Rovná a občané
žijící východně od řeky Dřevnice volí v mateřské škole vedle městského
úřadu.
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Volič hlasuje osobně, prokáže se po příchodu do volební místnosti platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky nebo cestovním průkazem.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Klub křesťanských žen ve spolupráci s městem Slušovice.
pořádá pro Diakonii Broumov*

NA DĚTSKÝ DEN
SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP s.r.o.
pod záštitou města Slušovice
pořádá 31. 5. od 13,00 hod
pro všechny malé, větší i největší
DĚTSKÝ DEN
na dostihové dráze ve Slušovicích.
Pro děti je připraven
bohatý program, hry a spousta atrakcí,
občerstvení zdarma.
Program: Soutěže o pěkné ceny
Jízda koňským spřežením / Diskotéka
Pouťové atrakce / Skákací hrad, stěna
„MOUCHA“ pro děti ZDARMA
NA ZÁVĚR
VELKÉ PŘEKVAPENÍ Z NEBE.
PS: Až se malí unaví, užijí si dospělí!

DRAŽBA
NEMOVITOSTÍ
hala a kancelářské
prostory
v Zádveřicích – Lípě

Inf. 777 028 938

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
•
•
•
•
•
•

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Veškerou nepoškozenou obuv

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční v úterý 12. a ve středu 13. května 2009
od 9,00 do 17,00 hodin
Hasičská zbrojnice Slušovice
DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC.
*Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Pozvánka
Zveme vás na „hudební odpoledne“, které se bude konat
v neděli 31. května 2009 v 16.30 hodin
v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích.
Účinkuje MUSICA ORGANUM:
Jiří Šon – varhany / Petr Jurášek – barokní trubka / Kateřina Hájková – soprán
Na programu je hudba 17. a 18. století.
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Městské divadlo Zlín / PŘEDPLATNÉ / Čas radostných procitnutí
64. SEZONA 2009 / 2010

OPĚT ZA DIVADLEM DO ZLÍNA…
Tak jako loni, i letos vám nabízíme možnost strávit devět večerů v Městském divadle ve Zlíně. Pokud máte zájem o permanentky do divadla ve Zlíně spolu s odvozem
ze Slušovic a zpět na další sezónu, prosím, oznamte svůj zájem co nejdříve v Městské
knihovně ve Slušovicích.
Jedná se opět o páteční večer (představení v 19 hodin), v případě dvou bonusů je
možné vybrat i jiný den.
V předplatném jsou obsažena také dvě bonusová představení, která si můžete vybrat z dalších zajímavých titulů, jež nejsou obsaženy v předplatném.
K permanentce dostanete dva kupóny v hodnotě 90 Kč, které můžete využít k výběru dalších dvou divadelních představení. Podle ceny představení se doplácí určitá
částka (od 30 Kč za představení v Divadélku v klubu, přes přibližně 50 Kč za představení ve velkém sále po nejdražší představení hostujících divadel).
Změna oproti loňské sezóně je v tom, že tato dvě bonusová představení si každý
zajišťuje sám, pokud má zájem kupony využít. Případně je možné, když se celá skupinka předplatitelů ze Slušovic mezi sebou dohodne, který titul chtějí vidět a nahlásí
svůj zájem v předstihu v knihovně, že vstupenky na žádané představení budou zajištěny. Ovšem k odvozu na tato dvě představení (pouze na bonusová) bude nutno využít spoje autobusu (časově to vychází).
V nové sezóně 2009/2010 můžete zhlédnout tato představení:

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
SLUŠOVICE
Vážené pacientky, vážení pacienti!
Dovolujeme si Vám oznámit, že od
1. 5. 2009 bude zahájen provoz nestátního zdravotnického zařízení, které bude poskytovat služby v oboru
chirurgie, sonografie.
V rámci péče o pacienty nabízíme
ambulantní vyšetření, převazy, ošetření úrazů, ambulantní chirurgické výkony, indikace k operačním výkonům,
sonografické vyšetření...
Nově vybudovaná ambulance se
nachází: Slušovice, nám. Svobody 27
(budova AB)
ORDINAČNÍ DOBA:
Pondělí: 07,00 – 11,00
Úterý:
11,30 – 16,00
Středa: –
Čtvrtek: 11,00 – 14,00
Pátek:
11,30 – 14,00

hodin
hodin
hodin
hodin

Vyšetření a ošetření všech pacientů
je v rámci smlouvy všeobecného zdravotního pojištění zdarma
Vedoucí lékař ambulance :
MUDr. Haša Eduard, lékař s 2.
atestací v oboru chirurgie, s licencí
ČLK, s certifikátem ČLK v oboru abdominální sonografie, soudní znalec
v oboru chirurgie-traumatologie
Sestra: Mikulčáková Věra.

ŠVEJK - Jaroslav Hašek
CYRANO Z BERGERACU - Edmond Rostand
SLUHA DVOU PÁNŮ - Carlo Goldoni
MOCNÁ AFRODITÉ - Woody Allen
STRÝČEK VÁŇA - Anton Pavlovič Čechov
ARMAGEDON NA GRBE - Rudolf Sloboda
PŘEDSTAVENÍ HOSTUJÍCÍHO DIVADLA
• 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.

KREATIVNÍ KURZY

Tyto ceny neobsahují dopravu, odvoz si platíte zvlášť a cena dopravy by neměla
přesáhnout 60 - 70 Kč za cestu do Zlína a zpět (záleží na míře naplnění autobusu).
Pokud máte zájem o předplatné, rezervujte si permanentku buď osobně v městské
knihovně, na tel. čísle 577 981 627 či na emailu: knihovna.slusovice@cmail.cz.
Letošním předplatitelům se rezervují jejich současná místa. Pokud s nimi nejste
spokojení, je možné domluvit se na výměně míst za jiná. Předplatitelům novým se
také budeme snažit vyjít vstříc a rezervovat jim místa podle jejich představ.
V knihovně si můžete vyzvednout brožurku na příští sezónu, v klidu si projít nabízená představení a vše zvážit.
Svůj zájem nahlaste do 26. května včetně v městské knihovně.
Jana Kapustová, Městská knihovna ve Slušovicích

Ve středu 3. 6. v 16.30 hodin se bude
konat kurz plstění suchou jehlou.
Tato technika má široké použití, od bytových doplňků, broží, šperků až po
medvídky a jiné hračky pro děti.
Cena: 310 Kč
V sobotu 6. 6. ve 13.30 hodin se koná
další z kurzů drátkování – i pro začátečníky. Tentokrát budeme různým
způsobem odrátovávat kameny.
Cena: 350 Kč
O prázdninách se kurzy konat nebudou. Pokud máte o některý z kurzů zájem, je nutná rezervace, protože počet
míst účastníků kurzu je omezen.
Rezervace: tel. 603 141 723, email:
agentura.jasmina@seznam.cz
Bližší informace a fotografie:
www.agentura.jasmina.sweb.cz

Oslava 50 let společného života
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Dne 11. 4. 2009 uběhlo 50 let od sňatku manželů Františka a Marie VITOVSKÝCH
ze Slušovic. Oslava zlaté svatby proběhla v rodinném kruhu, kdy jim pan starosta jménem
města poděkoval za jejich příkladný život a do
dalších let popřál hodně štěstí, zdraví a elánu.
matrikářka

Žijí s námi - žiji s Vámi
Vyprávění o přírodě Slušovic mělo
pokračovat krkavci. Došlo však k událostem, které mění pořadí příběhů. Od
přítele jsem dostal aktuální námět.
„Představ si, jak jsme jeli cestou na
Vizovice, běhali po cestě dva zlatí bažanti. Kdybych rychle nezabrzdil, mohlo být po nich.“
To jistě „zlatý bažant“ tak v obchodě na lahvi piva a ne ve Slušovicích.
Uplynulo několik dnů.
A najednou byl tady. „Zlatý bažant.“ Klidnou chůzí přišel, díval se na
mě a začal vyprávět mně dosud neznámým cvrlikáním a broukáním.
Pokusím se Vám přeložit několik vět:
„Mám hlad, dej mi najíst. Vůbec nevím, jak jsem se sem dostal. Nevím co
tady budu dělat. Toto prostředí neznám.“ Odpověděl jsem: „Víš co, zaletím ti pro něco k snědku, slepice sice
nemám, ale je tam nějaké krmivo po
morčeti, snad ti to přijde vhod.“ Za
chvíli jsem se vrátil a žasl jsem. Můj
nový kamarád na mne čekal. Ozobával
pupence, ale když viděl proso, slunečnici a granule, pustil se do nich opravdu jako do své přirozené potravy. Bylo
jasné, že patří do bažantnice a ne do
Slušovic. Peří má nádherně zlaté, ale
bylo mu přiděleno jméno bažant královský (Syrmaticus reevesii). Jeho
vlastí (přirozeným životním prostředím) je střední Čína. Pro svůj výrazný
vzhled byl již od poloviny 19. století
chován v bažantnicích pro zpestření.

Jejich život končí vždy stejně. Pro zábavu myslivců se donutí vzlétnout.
Naháněč vykřikne: „Královák!“ pak
několik ran a šťastný lovec si nechá
bažanta vypreparovat a chlubí se úlovkem. Mnozí se pokoušeli je vysadit do
volné přírody . Dosud všechny snahy o
aklimatizaci ztroskotaly a spíš proběhl
řízený výběr pod dohledem člověka
(domestikace). Zůstává tak typickým
bažantem chovaným v řízených chovech pro zábavu myslivců. Lidé jako by
nečetli. Dál trápí další a další ptáky
nesmyslnými pokusy, které vždy končí
stejně... Je neuvěřitelné, že lidé chtějí
stále něco zvláštního. Příroda ve své
přirozené rozmanitosti se jim jeví nudná. Myslivci ze Slušovic však tvrdí, že
je nevysadili. Měli by je však odvézt do
bažantnice. Budou se cítit dobře. Sice
skončí na pekáči, ale nebudou se trápit dlouho v cizím prostředí. Představte
si, že Vašemu rozmazlenému domácímu mazlíčkovi chcete udělat radost
tím, že jej vysadíte uprostřed cizího
lesa. Jenom představa, jak se napří-

klad morče má uživit samo v naší přírodě, je děsivá.
Přitom s námi žijí i velmi
zajímaví obyvatelé.
Hvozdík pyšný
(Dianthus superbus L.)
nestál v minulosti nikomu ani za to, aby byl
zařazen mezi chráněné
rostliny. V posledních
letech však začal mizet přímo před
očima. Tak se stalo, že odborná literatura uvádí mezi posledními nalezišti
také Slušovice. Jedná se o typickou
rostlinu druhých sečí. Kvete totiž v červenci až září. Článek o něm je připraven na říjen. Tentokrát jenom první
část. Proč?
V Evropě byla vyhlášena anketa
o „Národní ohroženou rostlinu“. Tato
anketa probíhá již rok a dostala se do
finále. K velkému překvapení druhé
kolo ankety vyhrál náš původní hvozdík pyšný. Do dalšího kola se nedostala například ani masožravá rosnatka.
Zatím vede koniklec luční český. Bylo
by však hezké, kdybychom měli ve
Slušovicích „Národní ohroženou rostlinu“. Peníze nejsou potřeba. Volba
probíhá tak, že každá internetová adresa má jeden hlas.
Po otevření www.botany.cz/cs/volbaohrozene-rostliny/ dáte hlas našemu
zástupci. Samotná procházka po
stránkách je velmi příjemným zážitkem. A snad zvítězíme.

Tentokrát bylo v textu použito několik latinských slov. Latina je však součástí našeho života víc, než si chceme připustit.
Nepřipomíná Vám superbus něco z běžného života? Mě se vždy spojí se značkou ŠKODA. Ve 30. letech 20. století hledali jména
pro jednotlivé řady automobilů a nejvhodnějším jazykem se zdála latina. Tak vznikl z populáris (lidový) Populár, z rapidum (rychlý) Rapid, ze superbus (pyšný) Superb, z octavia (osmá) Octavia, z Felicitas (štěstěna) Felicie, tento název bývá někdy odvozovaný od felis – kočka . Favorit je od slova favor – obliba a poslední řada Fabia od fabion – kulatý roh.
Váš netopýr

Účast našich hasičů na taktickém cvičení JPO
V úterý 14. dubna se šest členů našeho hasičského sboru
zúčastnilo taktického cvičení JPO, které pořádal Hasičský záchranný sbor ZK. Cvičení mělo za úkol ověřit zdatnost zasahujících sborů při dopravní nehodě autobusu s větším počtem
zraněných a seznámení se složitými podmínkami při zásahu.
Hasiči si museli poradit v situaci, kdy se autobus s přibližně
20 cestujícími převrátil na bok a došlo ke zranění cestujících
– zaklínění mezi sedadly, zranění, nehybně ležící, zmatení lidé.
Cílem cvičení bylo prověřit odbornou přípravu a schopnost
jednotek, schopnost velitelů při řízení jednotek, procvičit součinnostní vazby při nasazování JSDHO, spolupráci velitelů,
schopnost poskytnutí první pomoci apod.
Za náš sbor dobrovolných hasičů se zúčastnili Vladimír Elšík,
Martin Kovář, Stanislav Škabraha, Miroslav Horák, Jiří Fišnar
a Daniel Slaměník.
Naši hasiči získali účastí na tomto cvičení řadu zkušeností,

které by mohli použít v případě skutečné havarijní situace a dá
se říci, že i při cvičení si vedli velmi dobře a zapojili se ze všech
sil do společné akce.
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je děti, jejichž matka nepracuje nebo je na
mateřské dovolené. Dalším kritériem s odvoláním na školský zákon je věk dítěte.
Cituji: „Předškolní vzdělávání se organizuje
pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti
let.“ I proto při přetlaku zájemců první vypadávají ze hry děti pod věkovou hranicí tří
let. V této souvislosti bych ráda ještě podotkla, že tyto nejmenší děti jen s obtížemi
mohou plnit školní vzdělávací program,
i když je jeho obsah jednotlivým věkovým
kategoriím přizpůsoben. A je třeba si také
uvědomit, že mateřská škola je zařazena
do soustavy škol jako ŠKOLA a ne jako sociální zařízení, kde mamince pohlídají dítě,
než si vyřídí své záležitosti. S dvěma výjimkami (zákonnou a zřizovatele) naplňujeme
všechny třídy na možné maximum 28 dětí
ve třídě. Už tak je práce učitelky s tímto
počtem dětí náročná a dovedete si představit, že se ve třídě nejmladších dětí navíc
batolí třeba pět dvouapůlletých? Pak už
opravdu nemůže být řeč o vzdělávání dětí,
ale učitelku deklasujeme na pouhou hlídačku, krmičku a v tom
horším případě i přebalovačku.
Mohla bych ve svém rozboru pokračovat ještě dlouho, ale
snad se mi předcházejícím vysvětlením už podařilo aspoň trošku obrousit hrany zloby tam, kde jsem rodičům nemohla vyhovět, a snad i pomoci jim pochopit, že ani moje rozhodování
není tak jednoduché jak se může na první pohled zdát. Je mi
líto, že není v mých silách vyhovět všem zájemcům o přijetí, je
mi líto, že nemohu pomoci třeba tam, kde oba rodiče pracují
a hlídací babičku nemají, ale je tu ta dvojsečná zbraň.
A protože stejně vysoký zájem o přijetí předpokládám i příští
rok, zbývá mi už jen snad apelovat na maminky, které jsou na
rodičovské dovolené a chtějí umístit své děti do mateřské školy
už od tří let (a mnohdy i dříve), ať tolik nespěchají. Vím, mají
možnost tzv. čtyřhodinové docházky bez ztráty nároku na rodičovský příspěvek, ale podle mého názoru je smyslem rodičovské dovolené plná péče o dítě. Jeho umístěním v mateřské
škole se jednak připravují o část nejkrásnějšího času, který se
svým dítětem mohou prožít, a navíc tím mohou znemožit přijetí těm, kteří to opravdu potřebují.
Je dobojováno.
Jana Tománková

Moji milí věrní čtenáři,
v době, kdy se vám dostává do ruky tento můj článeček, je
už dobojováno. V době, kdy jsem ho psala, zuřil ještě tuhý boj
a já jsem si připadala jako generál uprostřed nelítostné bitvy,
kde se každý účastník snažil vyhrát a já jsem nakonec musela
být ten zlý, kdo řekl - ty to nebudeš. Pokud ještě nevíte, o čem
mluvím, prozradím vám důvod toho boje. Mluvím o přijímání
dětí do mateřské školy pro příští školní rok. Mluvím o přijímání
dětí v době, kdy je málo volných míst a velký zájem o přijetí.
Mluvím o tom, jak je obtížné čelit mnoha přímluvcům či různým
formám jemného nátlaku o upřednostnění. Mluvím o tom, jak
je pro mě nesmírně těžké oznamovat rodičům, že právě jejich
děťátko propadlo sítem výběru a že to mají zkusit zase za rok.
Chci se s vámi podělit o své pocity při zpracovávání žádostí
o přijetí dětí do mateřské školy. Je to snad nejtěžší záležitost,
kterou jako ředitelka mateřské školy musím řešit. Rozhodnout
o tom, kdo to štěstí bude mít a kdo ne. Existují samozřejmě
nástroje, které mají v rozhodování pomáhat, ale je to dvojsečná
zbraň. Mou povinností je mít vypracovaná kritéria pro výběr,
která nastupují v případě zájmu převyšujícího kapacitu mateřské školy. Potíž je v tom, že nikdy nelze postihnout všechny situace, se kterými se při rozhovoru s rodiči
setkávám a které by si upřednostnění zasloužily. Ale k čemu by pak nastavená pravidla byla, kdybych je obcházela já sama?
Snažila jsem se je postavit tak, aby byla ku
prospěchu dětí i školy, ale přesto stále narážím na těžko řešitelné situace. Ze zřejmého důvodu (daného i zákonem) mají přednost děti předškolního věku, dále pak děti
s trvalým bydlištěm ve Slušovicích. Je jasné,
že pokud je naším zřizovatelem město
Slušovice, je nefér přijímat děti odjinud
(navíc pokud je v dané obci školka zřízena)
na úkor místních. Ale co mám dělat s těmi,
kteří tu bydlí spoustu let, jsou už téměř
starousedlíci, ale nemohou získat trvalé
bydliště? A co zaměstnaní rodiče? Když
jsem měla ve školce v prosinci loňského
roku „návštěvu“ z České škoní inspekce,
prvním sledovaným kritériem byla rovnost
přístupu všech dětí k předškolnímu vzdělávání. Kritériem pro upřednostnění nemůže
být zaměstnání rodičů, protože diskriminu5

Ve čtvrtek 19. března se na naší
škole konal patnáctý ročník mezinárodní soutěže Matematický klokan.
Žáci základních škol jsou podle věku
rozděleni 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 probíhá současně také na
středních školách v kategoriích Junior
a Student, kterých se účastní studenti
prvních až čtvrtých ročníků. Soutěží se
ve všech krajích naší republiky v jednom
termínu, ve stejný den i čas, takže žáci
a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo
ve své lavici.

Matematický klokan 2009
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, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze získat maximálně 120 bodů. V kategoriích
Klokánek, Benjamín a Kadet je na řešení
vymezeno 60 minut čistého času, v kategoriích Junior a Student je doba řešení
75 minut.
V kategorii Cvrček, určené 2. a 3. ročníku základních škol, soutěžní test obsahuje 12 úloh, které jsou rozlišeny podle
obtížnosti. Žáci vybírají správnou odpověď ze čtyř nabízených možností. Každý
soutěžící začíná s dvanácti body a může
dosáhnout maximálně šedesáti bodů.
Na naší škole je tato soutěž velmi oblíbená, letos se jí zúčastnilo 240 soutěžících ve čtyřech kategoriích.
Mezi těmi nejmenšími v kategorii

Cvrček, kterou řešilo 82 žáků, vynikla
Lucie Garguláková ze 3. A. Získala 60
bodů. Na druhém místě se umístila
Karolína Čalová ze 3. B s 50 body a na
třetím místě skončil Jan Divila z 2. A s 46
body.
V kategorii Klokánek se soutěže zúčastnilo celkem 40 žáků čtvrtých a pátých tříd. Nejvyššího počtu bodů (99)
dosáhl Ondřej Tkadlec z 5. B. O sedm
bodů méně - tedy 92 bodů - získal
Marek Trávník také z 5. B. Na třetím
místě se v této kategorii umístil Matěj
Machů z 5. A s 81 body.
Mezi 54 řešiteli v kategorii Benjamín
se nejlépe umístili Jakub Bělíček ze 6. C
spolu s Barborou Hefkovou ze 7. A, kteří získali 59 bodů, Jaroslav Pečiva ze 6. A
a Marcel Tomšů ze 7. B dosáhli shodných 56 bodů.
Nejvyššího počtu 66 bodů v kategorii
Kadet, určené pro žáky osmých a devátých tříd základních škol, dosáhla
Barbora Dostálová z 9. C a Martin Pagáč
z 8. B. O jeden bod méně získali Martin
Čech a Petr Trunkát z 9. C.

Všichni soutěžící obdrží od svých vyučujících matematiky osvědčení o účasti
podepsané krajskou organizátorkou paní Evou Pomykalovou a ředitelem naší
školy panem Jindřichem Elšíkem.
V olomouckém centru budou vyhodnoceny statistické výsledky za celou
Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii dostanou věcnou cenu.
Zadání soutěžních úloh se správnými
odpověďmi jsou uveřejněny ve sborníku
na webových stránkách www.matematickyklokan.cz.
Organizátorka klokana na naší škole,
paní učitelka Zdeňka Štěpánová, děkuje
kolegům a žákům za pomoc při realizaci
soutěže a všem účastníkům za zodpovědný a snaživý přístup k řešení nelehkých příkladů.
Hodně úspěchů v dalších
matematických soutěžích!
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Z HISTORIE MĚSTA

Historie slušovského
zdravotnictví

Ročník 2000

Harley Davidson Cup 2009
Ve dnech 21. a 22. 3. 2009 se uskutečnil turnaj přípravek Harley Davidson
cup 2009.
Na tomto skvěle obsazeném turnaji, pořádaném SK Louky v Luhačovicích nejprve
v sobotu nastoupili chlapci ročníku 2000 a mladší.
Náš tým ve složení Pekař, Hečko, Klimt, Kolaja Erik, Kolaja Lukáš, Kolář, Novák, Vyoral
vyhrál a postaral se tak o malé překvapení.
Celé mužstvo šlapalo jak dobře namazaný stroj. Každý hráč podal stoprocentní výkon
a tím přispěl k úspěchu celého týmu. GRATULUJEME!!!
V neděli vyrazil do Luhačovic tým našich nejmenších. Poprvé se nemohli spolehnout
na své starší spoluhráče, proto se také neočekávalo umístění na předních pozicích, ale
spíš nabírání zkušeností. Nervozita se postupně vytrácela a přicházely první body.
Tým ve složení Hečko, Kolaja E., Pekař, Mika, Klimt, Rudl, Řihák, Čech, Valerián,
Peštuka, Štalmach nakonec bojoval v posledním zápase o 3. místo. Přes infarktový
závěr nakonec s Tescomou prohráli, ale 4. místo bylo obrovským úspěchem.
Velký dík patří trenérům Klimtovi a Vyoralovi, opět také rodičům a sponzorům, bez
kterých by to nešlo.
Patrik Kolaja

Ročník 2001
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Podíváme-li se do minulosti, zjišťujeme, že význam Slušovic jako místního
střediska se uplatňuje především od doby, kdy se Slušovice stávají středem nového zdravotnického obvodu.
K jeho vzniku dochází už v roce 1869,
kdy sem přichází ranhojič a porodník
Schallinger.
Do té doby léčily především ženy bylinářky a ve vážných případech chodili lidé za lékařem do Vizovic. Nemocnice
byly vzdálené – v Olomouci a v Brně.
Prvním obvodním lékařem ve Slušovicích byl MUDr. Alois Truksa z Falknova
(?), který nastoupil roku 1885. Jeho nástupcem se stal roku 1890 vsetínský rodák MUDr. Karel Esteřak a od 31. 5.
1896 jeho krajan MUDr. Karel Pokorný,
který zde působil až do roku 1921.
Tehdy byl vystřídán MUDr. J. Vavrušou,
který se stal prvním státním obvodním
lékařem pro Slušovice a daleké okolí.
Slušovský zdravotnický obvod měl být
vybaven ještě zvláštní obvodní nemocnicí, na jejíž zřízení naléhalo r. 1890 samo
okresní hejtmanství v Holešově.
Pro finanční obtíže k jejímu zřízení
nedošlo. Protože nařízení bylo nutno
alespoň nějakým způsobem splnit, bylo
určeno, aby se „nemocnicí“ stal tzv.
mýtní domek, který místní sedlák R.
Jasenský převezl asi o dva metry dále
než stál, na určené místo.
Tak byl pro případ epidemie k dispozici domek o rozměrech asi 4 x 7 m, kam
bylo možno umístit chudé nemocné.
Roku 1924 nastoupil ve Slušovicích
MUDr. Vojtěch Srna. Byl prvním lékařem
nemocenské pokladny ve Vizovicích. Ta
se později, po rozvoji firmy Baťa, stala
filiálkou zlínské pojišťovny.
Po roce 1948 vyvstávala stále naléhavěji do popředí otázka rozšíření zdravotnických služeb. Naléhavá potřeba zubního ambulatória, dětské poradny, ženské
poradny a výdejny léků byla řešena přestavbou hotelu Jánošík, který byl v té
době mimo provoz.
Výdejna léků byla zřízena v budově
fary.
Zubní péči ještě ve dvacátých letech
vykonával místní kovář Josef Gargulák,
avšak nesmírný kus práce vykonal dentista Jaroslav Helma (či Helnra, jméno
v kronice špatně čitelné), který dojížděl
ze Zlína.
Pracoval s nejzákladnějším vybavením,
se šlapací vrtačkou, v podkrovní místnosti na „Wintersteinovém“ (později
stará MŠ). Kousek místnosti byl oddělen
jako čekárna dřevěnou přepážkou.

Společenská
kronika
• Jubilanti

KVĚTEN 2009

Stanislava Studená
94 let
Jaroslava Kučerová
80 let
Marie Maršálková
85 let
Marie Bednaříková
80 let
Srdečně blahopřejeme
a přejeme
ř j
hodně
h d ě zdraví,
d í ště
štěstí
tí
a spokojenosti!
• Narození

Terezie Škrabanová
Erika Gerychová
Lukáš Pastyřík
Jan Pešák
Šťastným rodičům blahopřejeme
a přejeme hodně štěstí,zdraví!

Nutná hygiena se prováděla velmi nesnadno, nosila se voda, odpad zařízený
nebyl.
Odchodem MUDr. Srny do důchodu
vznikly dva zdravotnické obvody. Obvodními lékaři se stali MUDr. Kundera
a MUDr. Stavjaník, jako dětský lékař
působil MUDr. Antonín Žvátora a zubní
lékařkou byla MUDr. Eva Žvátorová.
O něco později převzal první obvod
MUDr. Josef Tkadlec a druhý MUDr.
Margit Jahodová. Místo dětského lékaře
vystřídal MUDr. Vladimír Dvořák a místo
zubní lékařky MUDr. Jiří Jahoda.
Doplněním zdravotnického obvodu
byla ženská poradna, obsazená dojíždějící lékařkou, průběžně pracující dvě porodní asistentky, magistr Miroslav Bednařík, řidič sanitního vozu, zdravotní
sestry a zubní instrumentářka.

Horší to bylo s objekty, v nichž se
zdravotnická péče poskytovala. Bylo
nutno vystavět zdravotní středisko.
Jeho stavba byla zahájena 26. 6. 1970
a ukončena 21. 5. 1971. Budova byla
vystavěna v akci „Z“ za 11 měsíců nákladem 2,600.000 Kč.
V sobotu 22. 5. 1971 v podvečer bylo
středisko slavnostně otevřeno. Ordinace
obvodních lékařů, dětské středisko,
sklad a výdejna léků, laboratoře, sauna
a klubovna ČČK.
Návrh stavby vypracoval architekt J.
Dostál, vyprojektoval ji Fr. Hrazdira, diplomovaný technik, zdravotní dozor měl
MUDr. Josef Tkadlec.
Středisko poskytovalo soustředěnou
lékařskou pomoc pro 10 obcí a místní
závody.
Z kroniky města Slušovic a z knihy
Dějiny Slušovic (upraveno).

• Úmrtí

Drahomíra Tkadlecová
Antonín Jaroš
Zdenka Čížová
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!
• Sňatek uzavřeli

Otakar Kučeřík a Šárka Dřevikovská
Zdeněk Vráblík a Veronika Chrástová
Martin Jünger a Petra Polaštíková
matrikářka

❦❦❦

VZPOMÍNÁME
Dne 10. května 2009 vzpomínáme 5.
výročí úmrtí paní Marie Hemerkové.
S láskou vzpomíná
manžel s rodinou

CENÍK INZERCE 2009
A4

2000 Kč

A5

1000 Kč

A6

500 Kč

A7

250 Kč

menší formát

100 Kč
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Bankovní účty
bez poplatků!
• osobní účet – mKonto
• spořící účet – eMax
• podnikatelský účet
pro živnostníky – mBusiness
Sjednejte si individuální schůzku
s bankéřem ve Slušovicích!

Tel.: 774 904 098

KREDITNÍ KARTA
– Vaše finanční rezerva
Úvěrový limit 20 až 35 tis. Kč

mPŮJČKA
– peníze na počkání
Úvěrový limit 10 až 60 tis. Kč
Veškeré úvěrové produkty rychle a jednoduše,
bez zajištění a bez ručitele. ŽÁDNÉ POPLATKY PŘEDEM!
K vyřízení žádostí stačí pouze 2 doklady totožnosti,
nepožadujeme potvrzení o příjmu

Tel.: 774 904 098
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