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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

Druhé letošní zasedání zastupitelstva 

města se uskutečnilo 2. června.

• ZaMě schválilo výsledek přezkoumání 

hospodaření města a mikroregionu 

Slušovicko za rok 2009 auditorem. 

Výsledek přezkoumání byl bez výhrad.

• ZaMě schválilo rozpočtové změny na 

rok 2010.

• ZaMě schválilo přijetí dlouhodobého 

úvěru ve výši 6 mil. Kč od Komerční ban-

ky na financování akce Intenzifikace 

ČOV Slušovice.

• ZaMě schválilo podání žádosti o dota-

ci na výsadbu stromů podél cesty od 

ulice Osvoboditelů k Rakovskému kříži.

• ZaMě vzalo na vědomí předloženou 

aktualizaci návrhů změn č. 16 a 17 ÚP 

Slušovice. Vzhledem k dodržení termínů 

pro zpracování, budou změny připrave-

ny ke schválení na zasedání zastupitel-

stva města v září 2010.

• ZaMě schválilo smlouvu o zřízení prá-

va odpovídajícího věcnému břemenu na 

pozemcích p.č. 1551/10, 1551/28, 

1551/41, 1551/65 v k.ú. Slušovice 

(U Vodojemu) za jednorázovou úplatu 

ve výši 2 500 Kč.

• ZaMě schválilo navrženou trasu 

a umístění energetického zařízení na 

pozemcích p.č. 848/1 a 1697/20 

v k.ú. Slušovice a záměr odprodat část 

pozemku p.č. 848/1 o vým. cca 15 m2 

pod trafostanicí.

• ZaMě schválilo smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu na pozemky p.č. 

1697/17, 847/2. 847/7 a 1740/206 

v k.ú. Slušovice na umístění nového 

podpěrného bodu VN a protnutí pozem-

ku nadzemním vedením VN. Věcné bře-

meno bude za úplatu ve výši 4 000 Kč.

• ZaMě neschválilo záměr odprodat 

obecní byty v domě č.p. 313.

• ZaMě schválilo záměr odprodat ob-

jekt č.p. 159 na náměstí Svobody ve 

Slušovicích.

• ZaMě schválilo záměr odprodat poze-

mek p.č. 106/9.

• ZaMě schválilo záměr odprodat část 

pozemku p.č. 29/1, část p.č. 40/3 a část 

p.č. 130/1 v k.ú. Slušovice.

dokončení na str. 2

Ze zasedání zastupitelstva města
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DOSTIHOVÉ ODPOLEDNE 
v sobotu 3. července 2010
Více čtěte na str. 4-5 Foto Zenon Kisza
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• RaMě projednala Projekt lokalita č. 3 

„Alej k Rakovskému kříži“ a doporučí 

zastupitelstvu schválit podání žádosti 

o podporu ze SFŽP ČR v rámci programu 

Životní prostředí. Dále vzala na vědomí 

přijetí žádosti o podporu SFŽP lokality 

č. 1 „Obnova významných stromů ve 

Slušovicích - Rakovský kříž“. Současně 

proběhne obnova Rakovského kříže za 

financování dárce.

• RaMě vzala na vědomí informaci 

o nepřijetí žádosti o podporu SFŽP loka-

lita č. 2, „Obnova významných stromů - 

„náměstí ve Slušovicích“ z důvodu ne-

dostatečného ekologického přínosu.

• RaMě doporučí zastupitelstvu schválit 

smlouvu s Filharmonií Bohuslava Marti-

nů, o.p.s., na koncert, který se uskuteční 

17. října 2010 v kostele Narození sv. 

Jana Křtitele. Jako host vystoupí houslo-

vý virtuos Václav Hudeček.

• RaMě vzala na vědomí žádost ANDREA, 

s.r.o. Uherský Brod, o pořádání amatér-

ského závodu Rallyslalomu 2010 v ter-

mínu 1. srpna 2010. 

• RaMě schválila žádost manželů Pavla 

a Soni Rybáčkových na pronájem ideální 

pol. poz. p.č. 206 za cenu 100 Kč/rok.

• RaMě schválila pronájem pozemků 

v bývalé zahrádkářské osadě Na Strání 

p.č.1485 a p.č. 1486. Pronájem za jeden 

díl činí 100 Kč/rok.

Ze zasedání rady města
• RaMě schválila paušální poplatek ve 

výši 50 Kč/rok za pronájem zahrádek 

u domu č.p. 197 v ulici Dlouhá. 

• RaMě projednala žádost o opravu po-

škozeného kamenného koryta Všeminky 

a žádost postoupila k vyřízení Lesům 

České republiky, v jejichž vlastnictví je 

koryto Všeminky.

• RaMě projednala petici občanů 

z Dlouhé ulice a rozhodla, že do bu-

doucna již nebude schvalovat posunutí 

nočního klidu v Café Mercedes.

• RaMě schválila Dohodu o partnerství 

se Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati 21, 

761 90 Zlín, zastoupeným MVDr. Sta-

nislavem Mišákem, k projektu „KORIS“ 

– kompletní odbavovací, řídicí a infor-

mační systém veřejné dopravy ve Zlín-

ském kraji.

• RaMě projednala žádost o povolení 

vyznačení parkovacího místa v ul. Osvo-

boditelů. Dopravní odbor nepovolí na 

místní komunikaci Osvoboditelů parko-

vací místo, protože stejně jako komuni-

kace Družstevní, svou šíří neodpovídá 

parametrům k parkování. 

• RaMě schválila smlouvu o výpůjčce 

mezi městem Slušovice a Základní umě-

leckou školou ve Zlíně. Předmětem vý-

půjčky je pronájem nebytových prostor 

v Základní škole Slušovice za účelem 

výuky hry na hudební nástroje. 

• ZaMě neschválilo v současné době 

odkoupení zdravotního střediska z dů-

vodu, že v rozpočtu města na letošní rok 

není dostatečné množství finančních 

prostředků na nákup větších nemovitos-

tí a odložilo projednání této záležitosti 

do dalšího volebního období. 

• ZaMě schválilo odkoupení pozemku 

p.č. 961/3 v k.ú. Slušovice do vlastnictví 

města o vým. 110 m2 za částku 75 Kč/m2.

• ZaMě vzalo na vědomí připomínky 

a nesouhlas se změnami při stavbě byto-

vého domu v sousedství rodinného do-

mu na ul. Školní. Stanovisko města: Dle 

vyjádření stavebního úřadu stavba pro-

bíhá v souladu se stavebním zákonem.

„Poznej a chraň“

Pod tímto obvyklým heslem pořá-

dal v letošním roce Český svaz 

ochránců přírody Ekocentrum 

Čtyřlístek Zlín 12. ročník ekologické 

soutěže „Poznej a chraň“. 

Soutěž je určena pro žáky 4. – 7. tříd 

základních škol a odpovídajících ročníků 

víceletých gymnázií. 

Klání je určeno pro děti se vztahem 

k přírodě. Soutěží tříčlenná družstva ve 

dvou kategoriích. Mladší kategorie je 

určena pro žáky 4. – 5. ročníků a starší 

kategorie pro žáky 6. – 7. ročníků.

Letošním tématem byl „LES“. Soutěž 

obsahovala test a praktické poznávací 

části, jejichž obsahem byly:

• Les – lesní patra, vegetační výškové 

stupně, funkce lesa, význam lesa pro 

krajinu i pro člověka

• Lesní živočichové vyskytující se na 

území Zlínského kraje

• Lesní rostliny vyskytující se na území 

Zlínského kraje

• Houby, výtrusné rostliny a lišejníky 

– pouze starší kategorie

• Vliv člověka na les, lesní hospodář-

ství.

Součástí soutěže byl i klasický nepo-

vinný úkol. Družstva si předem vypraco-

vala poster na téma „Les ve Zlínském 

kraji“ libovolnou formou na formátu A2. 

Způsob vypracovaní byl zcela na fantazii 

dětí. Úkol byl oceněn zvlášť. Nejlepší 

práce byly vystaveny ve 21. budově na 

Krajském úřadu ve Zlíně.

Do soutěže se už potřetí přihlásili 

i naši sedmáci. Družstvo ve složení 

Renata Řeháková (7.C), Jakub Bělíček 

(7.C), Jaroslav Pečiva (7.A) a náhradnice 

Martina Jemelková (7.A), si připravilo 

krásný poster na téma „Les ve Zlínském 

kraji“. 

Okresní kolo se konalo 30. března na 

Základní škole v Želechovicích a zúčast-

nilo se ho celkem 25 družstev. Naše 

trojice získala nečekaně 2. místo a po-

stoupila do krajského kola. Lepší bylo 

jen družstvo ze ZŠ Luhačovice. Po dvou 

letech vyrovnali naši zástupci úspěch 

trojice Petr Mikulčák, Ondřej Daněk 

a Robin Hanulík z roku 2008. 

Krajské kolo se konalo 19. dubna zno-

vu na Základní škole v Želechovicích 

a zúčastnilo se ho celkem 17 školních 

družstev z celého Zlínského kraje. Naše 

trojice získala pěkné 9. místo. Zvítězilo 

družstvo ZŠ Bratrství z Bystřice pod 

Hostýnem, druhá byla Církevní ZŠ 

Kroměříž a třetí 2. ZŠ Napajedla. 

Všem soutěžícím blahopřejeme k to-

muto skvělému výsledku a děkujeme za 

vzornou reprezentaci naší školy.

Vl. Bělín
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Pouť včelařů na Svatém Hostýně 
Na čtyři tisíce lidí se v neděli 23. května 2010 zúčastnilo v pořadí už osmé celoná-

rodní pouti včelařů na Svatém Hostýně. Hlavní celebrant dopolední bohoslužby 

v tamní bazilice Nanebevzetí Panny Marie, generální vikář Arcibiskupství olomoucké-

ho Josef Nuzík, posvětil prapor včelařů Čech, Moravy a Slezska pro poutní příležitos-

ti, včetně několika stuh včelařských základních organizací a jejich stejnokrojů. Za 

včelaře z řad duchovních byl pouti přítomen také farář Jan Můčka z Újezdu u Va-

lašských Klobouk. Ačkoliv v Českém svazu včelařů, podle jeho předsedy Luďka Sojky, 

panuje v současnosti klidná atmosféra bez zásadních sporů a rozmíšek, vrásky na 

čele jim dělá především studené jarní počasí, které by mohlo způsobit nižší produkci 

medu a tím také zvýšení jeho ceny. „Varoázu máme převážně pod kontrolou, včelí 

mor se objevuje spíše lokálně, ale trápí nás chladný květen. Včel je sice dostatek, ale 

bude záležet na tom, jestli se už konečně oteplí. Pokud ne, tak by to určitě mělo vliv 

na letošní menší množství medu a tím pádem na jeho vyšší cenu,“ uvedl přímo na 

Svatém Hostýně přední včelařský odborník Jaroslav Havlín z Písku. Poklonu a uznání 

včelařské mravenčí práci vysekl generální vikář Arcibiskupství olomouckého Josef 

Nuzík, který v předešlých letech působil i ve Štípě. „Smysl a velký význam má naše 

konání, pokud do něj vkládáme své srdce. Včelařit jenom tehdy, pokud by se nám to 

vyplatilo, tak by včelařství u nás už dávno zaniklo,“ uvedl Nuzík s odkazem na vyso-

kou cenu cukru v tuzemsku v kontrastu s nízkou cenou medu dováženého z Východu. 

Nižší účast včelařů oproti minulým letem byla poznamenána nepříznivým počasím, 

zejména květnovými povodněmi v severní části Moravy. „Míň včelařů kvůli záplavám 

přicestovalo především ze Slezska,“ uvedl jeden ze spoluorganizátorů poutě Josef 

Košárek z Hrobic. 
Pavel Bohun

POHÁDKOVÁ ZEMĚ 

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Ráda bych se s vámi podělila o postře-

hy z výstavy loutek paní Vítězslavy 

Klimtové, na kterou jsem vás zvala 

v minulém čísle Slušovických novin.

Výstava byla malá, ale zdařilá. Dětem 

se skřítkové, elfové a další pohádkové 

bytosti moc líbily. A bylo vidět, jak jsme 

každý jiný. Každý si našel svou oblíbenou 

loutku. V průběhu výstavy probíhaly 

i uzavřené výstavy s výkladem pro všech-

ny třídy mateřské školy a pro děti dru-

hých a třetích tříd, které navštěvují 

školní družinu. První třídy absolvovaly 

nejen výstavu s výkladem, ale také paso-

vání na čtenáře.

Děti z prvních tříd dostaly glejt, ve 

kterém mají potvrzeno, že byly pasová-

ny na čtenáře. Obdržely také čestný 

čtenářský průkaz se svým jménem. Tento 

průkaz jim zaručuje, že pokud se přijdou 

přihlásit do knihovny do konce prázd-

nin, vystavím jim oficiální čtenářský prů-

kaz a mohou si po celý rok půjčovat 

knihy zdarma. 

Rodiče dětí, které první třídu dokonči-

ly v červnu, využijte této možnosti 

a přijďte děti přihlásit do knihovny. Děti 

měly možnost si přihlášky vyzvednout 

u své paní učitelky, pokud tak neučinily, 

nic se neděje, přihlášku můžete vyplnit 

přímo na místě v knihovně.

A zpátky k výstavě. Někomu se líbil elf 

šeromilný půlnoční, který vypadá jako 

motýl, ale loutka byla několikanásobně 

zvětšená. Jiný našel zalíbení v sourozen-

cích Drnůvce a Bukvínkovi nebo v ne-

zbedném Zášupšákovi, kterého většina 

z nás má doma. Ten totiž rád schovává 

klíče a další věci, které zrovna nutně 

potřebujeme. Postelníček snový zase 

přináší krásné sny malým dětem a Ko-

láčová dušinka Kvasnička pomáhá hos-

podyňkám. Loutek bylo patnáct.

Celkem proběhlo osm uzavřených vý-

stav loutek s výkladem, spolu s pasová-

ním na čtenáře dvou prvních tříd. Děti si 

mohly také prohlédnout knížky, které 

jsou k vypůjčení v městské knihovně, 

nebo si zakoupit upomínkové předměty 

výtvarnice paní Klimtové.

Co dodat? Kdo z vás se v knihovně byl 

podívat, sám na vlastní oči spatřil um 

paní výtvarnice, která dokáže dětem 

i dospělým přiblížit svět přírodních by-

tostí a svět pohádek. 

A kdo se podívat nepřišel, možná zali-

tuje při zhlédnutí fotografií z výstavy. Ty 

můžete najít na www.slusovice.knihov-

na.info. 

Přeji všem krásné léto. 

Jana Kapustová

 Městská knihovna ve Slušovicích
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Po nucených přestávkách, zavině-

ných značnou nepřízní počasí, se 

první dostihové odpoledne uskuteč-

nilo až v sobotu 3. července. Původní 

první dostihový den, plánovaný na 

30. května v souvislosti s filmovým 

festivalem ve Zlíně, musel být pro 

podmáčenou dráhu zrušen. Plánovali 

jsme jeho přesunutí na 12. června, 

avšak ani v tomto termínu nebylo 

možno dostihy uspořádat. 

Dočkali jsme se až zmíněného 3. čer-

vence. Záštitu nad dostihy převzal 

hejtman Zlínského kraje pan MVDr. 

Stanislav Mišák, v němž má naše závo-

diště stálého příznivce. Pan hejtman byl 

také patronem hlavního dostihu – Cena 

hejtmana Zlínského kraje – a osobně 

předal vítěznému týmu čestnou cenu. 

K dostihům na 3. 7. se přihlásil rekordní 

počet koní – celkem 153. K jednomu 

dostihu jsme zaznamenali dokonce 33 

přihlášek a po dohodě s Jockey Clubem 

jsme jej rozdělili na dva samostatné do-

stihy, takže na programu bylo celkem 9 

dostihů, které tradičně doplnil dostih 

mladých jezdců pro neregistrované koně 

a dva dostihy poníků, pro nastupující 

jezdeckou generaci. V jednom z nich 

zaujala pětiletá Sára Kašparová, která 

stylem ostříleného profesionála přivedla 

svého 105 cm vysokého poníka do cíle. 

Při předání cen sklidila velký potlesk. 

Protože počasí, které nám tak nepřálo 

v začátku měsíce, si vynahradilo vše 

v předdostihovém týdnu, měli jsme oba-

vy z vysokých teplot, které vysušovaly 

dráhu a značně ji zpevnily. Záchranou 

byl pro nás automatický závlahový sys-

tém, který bezchybně pracoval nepřetr-

žitě více jak 72 hodin a dokázal dráhu 

připravit do přijatelných parametrů.

Divácká kulisa byla, jak je tomu ve 

Slušovicích již tradicí, velmi dobrá. Sešlo 

se více jak 2 tisíce diváků, což vzhledem 

k počasí, lákajícímu spíše ke koupání, 

vzhledem k mistrovství světa v kopané 

a vzhledem k svátečním dnům byl výsle-

dek více než uspokojivý. Dostihy komen-

toval sportovní redaktor České televize 

Marek Svačina a na dráze mu zdatně 

sekundoval Ondřej Carda z Rádia Čas. 

Diváci měli možnost kromě zajímavých 

dostihů vidět také další novinky. Poprvé 

byla v „provozu“ nová plastová bariéra 

anglické firmy Duralock, kterou pro nás 

pořídil Jockey Club a již zmíněné závla-

hy, které do poslední chvíle před dostihy 

kropily trávník. 

Dostihy přinesly zajímavé boje v 6 ro-

vinových a ve 3 dostizích přes překážky. 

Startovalo, vzhledem k možnostem drá-

hy, více jak 100 koní z původně 153 

přihlášených. Potěšitelná byla také účast 

Dostihové odpoledne v sobotu 3. července 2010

našich nejlepších rovinových i překážko-

vých jezdců v čele s rovinovým šampio-

nem Václavem Janáčkem a dvojnásob-

ným vítězem Velké pardubické Josefem 

Bartošem. A jako trenéra a našeho milé-

ho hosta jsme mohli přivítat valašského 

rodáka, šestinásobného vítěze Velké 

pardubické, pana Josefa Váňu. Ten také 

předával jednu z čestných cen za majite-

le stájí Jasna a Javor, kteří byli sponzory 

jednoho z dostihů. V této souvislosti je 

potřeba poděkovat i dalším sponzorům, 

z nichž jmenujme za mnohé alespoň 

Centroprojekt, a.s. Zlín, a Servis Climax, 

a.s., kteří patří mezi naše stálé příznivce 

a podporují dostihy každoročně. Potě-

šitelné bylo také to, že se poprvé jako 

sponzor zúčastnila společnost Mercedes 

Benz – Samohýl, která také v areálu zá-

vodiště uspořádala malou prezentaci 

svých vozů. Dosud jsme autosalóny na 

závodišti neměli příležitost vidět.

První dostihy jsou úspěšně za námi. 

Potěšila nás nejen návštěva, ale také to, 

že nedošlo ke zranění koní ani jezdců a 

že vše fungovalo tak, jak mělo. Rovněž 

místní trenéři nevyšli naprázdno – Radim 

Bodlák zvítězil dvakrát a Jan Demele 

připravil vítězného koně do hlavního 

dostihu. Nám nezbývá než nadále zkva-

litňovat závodiště a připravovat se na 

neděli 22. srpna, kdy je na pořadu další 

dostihový den.

(Podrobnosti o dostihové dráze a do-

stizích si můžete vyhledat na našem 

webu www.dostihyslusovice.cz .) 

Zdeněk Karlach

•••

Je již podvečer, dostihový den ve Slu-

šovicích končí. Všechno se uklízí a dosti-

hová dráha brzy osiří. Najednou přichází 

v doprovodu přátel drobný člověk. Každý 

z nás v něm poznává legendárního žo-

keje Josefa Váňu. Fotoaparáty blýskají. 

Foto Zenon Kisza
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Každý z přítomných touží po společné 

fotce s šestinásobným vítězem Velké 

pardubické. Z povzdálí si ho prohlížím. 

Potom mu nabízím večeři. Pomá-há mi, 

nabíráme spolu guláš a já se omlouvám, 

že již nezbyl chleba. Bere si rohlíky, ne-
vybírá si, nemá žádné nároky. Osmělím 
se a pošeptám mu: „Co kdybyste mi 
něco pověděl pro čtenáře Slušovických 
novin?“ 

Šibalsky se usmívá: „Povím Vám něco, 
co nikdo neví. Narodil jsem se ve Zlíně a 
za děvčaty jsem chodil na Veselou, ale 
první se trochu najím.“

V horečném balení jsem trochu poza-
pomněla. Společnost odchází. Setkáváme 
se u východu.

„Pane Váňo, a co náš rozhovor?“
Usmívá se a sedáme spolu ke kulatému 

stolu pro dva. Mávne rukou, však chvilku 
počkají.

A nyní je tady již jen svět koní a my 
dva.

„Musím vám říct, víte - já jsem dacan.
Bydleli jsme ve Slopném a já odmalička 
jezdil na každém zvířeti, na kterém se 
dalo jezdit. Již ve třech letech jsem jezdil 
na koze, dokonce i na praseti a později 
na kravách.“

Asi jste moc toužil jezdit na koni…
„To víte, byl to můj sen. Šel jsem do 

školy v Kladrubech. Co Vám mám poví-
dat. Vyhodili mě. Byl jsem pak u koní 
v Tlumačově.“

Byl ve Vašem životě nějaký člověk, kte-
rý ovlivnil Váš život?

„Ano, byl to Evžen Pandur, trénoval v 
Kunovicích. Svůj první dostih jsem jel ve 
svých osmadvaceti letech. To již moji bý-
valí spolužáci z Kladrub pomalu končili.“

Jak ten dostih dopadl?
„Vyhrál jsem.“
Jste velký jezdec, ale také trenér.
„Ano, jsem také majitel stáje. Mám v 

tréninku 65 koní a 8 koní jezdím.“
Máte mezi koňmi své miláčky?
„Nikdy. Mám je rád všechny. Každý má 

jiné schopnosti, jinou povahu. Někteří 
jsou hrozní dacani.“

A co takový Železník?
„To byl vskutku dacan. Byl to aristo-

krat.“
Dělal si, co chtěl?
„Chtěl si dělat, co chtěl. Koně musíte 

poznat. Není to někdy jednoduché. 
Mnohdy to jsou bouřliváci. Víte, ale každý 
kůň zaslouží lásku. Rád bojuji s takovými 
koňmi, vždy na ně musíte najít jinou tak-
tiku, jinak s nimi zacházet, získat si ho. 
Víte, ale každý kůň nemůže být šampion, 
nemůže být nejlepší. I takové mám rád 
stejně.“

To je asi stejné jako u lidí, ne? Každý 
má jiné schopnosti, jinou povahu, někte-
ří jsou i na okraji společnosti, někteří 

velmi slabí.

„Ano, chtěl jsem Vám to říct, že koně 

jsou podobní jako lidé. Ale každý kůň je 

kůň, tak jako každý člověk je člověkem.“

To si velmi dobře rozumíme, chápu 

Vás.

„Víte, moje žena je jiná, ta má vždy 

svoje miláčky. Já mám na rozdíl od ní rád 

každého koně, bez rozdílu kvalit. A pova-

hy.“

Vidíte, vzpomněl jste rodinu. Napověděl 

jste mi tak, že jste ženatý. Máte také 

děti?

„Ano, jsem podruhé ženatý a mám tři 

syny. Jeden z nich je úspěšný žokej. Mám 

z něho velkou radost, avšak byl taky velký 

bouřlivák. Ale myslím, že má již své vý-

střelky za sebou.“

Dovolte, pane Váňo, mohu se Vás ze-

ptat na medailonek, co nosíte na krku? 

„Ovšem, to je to nejcennější, co mám. 

Žádný šperk se mu nevyrovná, i kdyby byl 

ze zlata a samých diamantů. Dostal jsem 

ho od maminky. Je to medailonek Panny 

Marie. Vidíte, jak je již starý.“

Vy jste věřící?

„Myslím, že ne. Ale maminka se stále 

za mne modlí. Kdyby se nemodlila, dávno 

bych tady nebyl.“

Jak to myslíte?

„Utrpěl jsem veliké množství těžkých 

zranění. Přežil jsem dokonce svou smrt. 

Byl jsem patnáct minut v klinické smrti. 

Dostal jsem se z toho.“

Jaké to je? Změnila tato zkušenost Váš 

život?

„Bylo to zvláštní. Bylo tam mnoho koní, 

všichni se tlačili a rychle běželi. Myslím, že 

to můj život nezměnilo. Mám dál rád ko-

ně. Víte, maminka se modlila.“

Vaše matka ještě žije?

„Ano, je jí 84 let, žije v Boskovicích.“

Jsem velmi ráda, že jsem se s Vámi 

mohla setkat.

„Mě také těšilo. 

Pozdravujte čtenáře Slušovických no-

vin. Mám jednu vzpomínku. Jezdil jsem 

na dostihové dráze ve Vizovicích. Přišel 

jsem se podívat do Slušovic, dostihovka 

tehdy byla podivná oranice. Nevěřil jsem, 

že se tam pojede. Když jsem přijel na 

dostihy, nemohl jsem uvěřit tehdy svým 

očím. Byl to šok. Rostla tu tráva, byla 

nádherná.

Jsem rád, že jsem i dnes tady mohl 

být.“
B. L.
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Moji milí věrní čtenáři,
usedám dnes ke klávesnici svého počí-

tače, abych se s vámi před prázdninovou 
pauzou opět podělila o některé své myš-
lenky a úvahy, které se mi v souvislosti 
se závěrem školního roku vždycky honí 
hlavou. Ale upřímně přiznávám, že letos 
je tomu trochu jinak. Červen v mateřské 
škole je vždycky náročný. Nejen proto, 
že naši malí svěřenci už jsou netrpěliví 
a nedočkaví báječného narušení pravi-
delné školní docházky dané příchodem 
léta a s tím souvisejícího tušení nových 
a nevšedních zážitků, prožitků, objevů 
a dobrodružství. Nejen proto, že je nabi-
tý akcemi a aktivitami, které dětem na-
bízíme, aby si závěr školního roku užily 
naplno, a to zvláště naši předškoláčci, se 
kterými se loučíme před prázdninami 
naposled. Také proto, že - věřte nevěřte 
- po deseti měsících práce s dětmi 
v přeplněných třídách se u učitelek záko-
nitě dostavuje únava, kterou sice jako 
profesionálky neventilují navenek, přes-
to každý nový den už je pro všechny 
dvakrát náročnější než ten předcházející. 
A letošní závěr června byl navíc pozna-
menaný přípravou stavební akce, která 
se podepsala na organizaci provozu ško-
ly převrácením jejího pravidelného cho-
du úplně naruby. I když děti si výjimeč-
nost situace užívaly, u nás dospělých se 
daly vycítit obavy ze zdárného a bezpro-
blémového průběhu. A protože já ne-
jsem žádná výjimka, neočekávejte ode 
mě dnes (vše výše popsané umocněné 
psaním uprostřed staveniště a de facto 
na koleně), prosím, žádné hluboké filo-
sofické myšlenky a úvahy. Původně jsem 
při postupné demolici školky, vlastní 
bezprizornosti a úplně jiných pracovních 
starostech chtěla svůj pravidelný - ne-
pravidelný příspěvek do novin pro vás 
vzdát. Ale něco jsem slíbila a slovo dělá 
muže (a podle mého názoru nejen mu-
že, ale i ženu, navíc ředitelku, a já osob-
ně mám z občasného neplnění svých 
slibů vnitřní problém a výčitky svědomí). 
Takže se prostě nemůžu v tomto čase 
a z tohoto místa nerozloučit s našimi 
předškoláčky, kteří nastupují svou vel-
kou životní cestu plnou povinností, úko-
lů, starostí, ale jistě také plnou radostí 
z úspěchů, z vlastních schopností, ze 
sebevědomého putování životem ve 
společnosti svých blízkých a přátel a sa-
mozřejmě také se potýkajících s jeho 
nástrahami. Pevně věřím, že základy 
potřebných kompetencí ke zvládání 
všech krás i nekrás života se nám spolu 
s jejich rodinami podařilo založit a velká 
škola je bude dále rozvíjet a kultivovat 
tak, aby z nich vyrostly osobnosti schop-
né své problémy řešit a v každé situaci 
hrdě a se ctí obstát. Naše loučení s nimi 

vždycky doprovází lehký smutek. Ne, že 

Červen – Měsíc myslivosti a práce s mládeží
Všechny naše myslivecké tradice jsou velmi staré, trvají několik staletí. 

Jen jedna je stará něco málo přes půl století. Je to právě Červen – Měsíc 

myslivosti a ochrany přírody. Tato tradice byla založena a vznikla v roce 

1959. V tomto měsíci, v době, kdy se vše rodí, potřebuje zvěř a příroda 

naši největší ochranu.

Tradičním vyvrcholením práce s mládeží je soutěž o Zlatou srnčí trofej. V letošním 

roce ji uspořádal Okresní myslivecký spolek Zlín v sobotu 5. června 2010 na sekre-

tariátu OMS Zlín – Vršava – Horákův mlýn. Soutěže se z celého okresu Zlín zúčast-

nilo deset dětí. Již tradičně byla zahájena mysliveckými fanfárami za zvuku borlic 

trubačů OMS Zlín. 

Naše myslivecké sdružení Březina vyslalo pět dětí, z toho jedno mimo soutěž 

(navštěvuje zatím mateřskou školu Sluníčko). Soutěžilo se ve dvou kategoriích. 

Kategorie A děti 1. – 5. třída a kategorie B – děti 6. – 9. ročník. V každé kategorii 

jsme měli zastoupení dvou dětí. Soutěž se skládá z písemného testu dvaceti pěti 

otázek ze všeobecných znalostí (formou zaškrtávání správných možností značí 

správné odpovědi) a dále pak z poznávací části dendrologické a botanické. Děti 

dále poznávají vycpaniny různých druhů zvěře, jak užitkové, tak škodné a ptáků. 

Otázky i poznávací část někdy zamotají hlavu i nám, zkušeným myslivcům, a při 

přípravě dětí musíme některé otázky konzultovat vzájemně mezi sebou. Otázky 

nebývají stejné každý rok. Jsou různě zaměněné, vyskytují se i různé chytáky. Děti 

jsou při soutěži nuceny logicky myslet. Nevěříte? Objevují se tam například takové 

otázky: „Jaký je rozdíl mezi vedoucím a vodícím kusem u zvěře spárkaté? 

Možnosti: 

a) vedoucí kus je vždy v čele tlupy, vodící kus je na druhém místě

b) vodící kus je každý, který má mládě (mláďata), vedoucí kus je vždy v čele tlupy

c) vedoucí kus je každý, který má mládě (mláďata), vodící kus je vždy v čele tlupy

Správná odpověď je b.

V kategorii A obsadil první místo Richard Foltýn, kdy v písemném testu dosáh-

li dva chlapci stejného hodnocení. Rozhodovala pak poznávací část, ve které Ríša 

své prvenství obhájil. 

V kategorii B obsadila Martina Jemelková třetí místo. V každé kategorii jsme 

pak získali ještě pátá místa. Děti obdržely diplomy a hodnotné ceny od sponzorů. 

Vítěz postupuje do celostátního kola, které je pořádáno formou čtrnáctidenního 

pobytového tábora. Letos se koná na Křivoklátě.

Naše děti se již pátým rokem po sobě umísťují na předních místech pořadí. 

I v loňském roce se probojovaly do celostátního kola, kterého jsme se pro velkou 

vzdálenost nemohli zúčastnit. 

Po ukončení soutěže se velké pozornosti těší každoročně ukázka práce sokolníka 

s kání Harrissovou a předvedení práce lovecky upotřebitelných psů. Součástí je 

rovněž soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky. 

Miroslava Jemelková, MS Březina Slušovice
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VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 – 2010

V letošním školním roce opustilo naši základní školu 57 žáků devátého 

ročníku. Všichni už mají reálnou představu o svém dalším vzdělávání.

Jak jsem uváděla v dubnovém vydání, v letošním roce museli všichni zájemci 

o maturitní obor na státní škole vykonávat přijímací zkoušky z jazyka českého, mate-

matiky a všeobecných předpokladů formou testů, které připravuje společnost Scio. 

Uvedený způsob přijímacího řízení byl zaveden poprvé v našem Zlínském kraji. 

Vzhledem k tomu, že každý měl možnost si podat až tři přihlášky ke studiu, tak se 

stalo, že žáci vykonávali písemné zkoušky ve třech nabídnutých termínech. Z našich 

57 žáků psalo písemné testy 43 žáků – 24 uchazečů vyčerpalo všechny tři nabízené 

termíny přijímací zkoušky, 14 žáků testovalo své dovednosti dvakrát a pět žáků plnilo 

úkoly přijímací zkoušky v jednom z určených dat. Ostatní si zvolili učební obory 

a o jejich přijetí rozhodoval průměr známek za osmý a pololetí devátého ročníku. 

Po prvním kole přijímacího řízení byli všichni žáci kromě 1 chlapce a dvou děvčat 

přijati aspoň na jeden zvolený obor. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu 

podalo 15 rodičů. Důvodem bylo nepřijetí dítěte na zvolený obor nebo snaha dostat 

se ke vzdělávání, které by bylo zajímavější pro jeho budoucí profesní zaměření. 

Formou odvolacího řízení se podařilo u 12 žáků zaměnit studijní obor nebo byli do-

datečně přijati na školu, o kterou projevili větší zájem. 

Na osmileté gymnázium se přihlásily z pátého ročníku tři žákyně, které vykonávaly 

přijímací zkoušky na dvě zlínská gymnázia. Jedna žákyně byla přijata na obě gymná-

zia a pro své další vzdělávání si vybrala Gymnázium a Jazyková státní škola s právem 

státní jazykové zkoušky Zlín. Dvě dívky uspěly po odvolacím řízení proti rozhodnutí 

o nepřijetí ke studiu a byly přijaty na Gymnázium a Jazyková státní škola s právem 

státní jazykové zkoušky Zlín. Na soukromé šestileté gymnázium do Vsetína se přihlá-

sila a byla přijata jedna žákyně sedmého ročníku. Do druhého kola přijímacího řízení 

se přihlásili tři žáci. Jeden z nich přijal nabízený (volný) studijní obor na Střední prů-

myslové škole polytechnické – centrum odborné přípravy Zlín.

Na studijní obory zakončené maturitní zkouškou se zapsalo 44 žáků, což je 77,19 %, 

z toho 38 žáků na státní školu a 6 na soukromou školu. Učební obor ukončený výuč-

ním listem bude absolvovat v příštím školním roce 13 žáků, což je 22,81%.

Letošní způsob přijímacího řízení byl pro mnohé žáky a také jejich rodiče náročnou 

a psychicky zatěžkávající záležitostí. Důvodem byla zmíněná možnost volby tří oborů. 

Z toho plyne, že „ti šikovnější“ se dostali na všechny tři zvolené obory (např. v naší ZŠ 

ze 45 žáků, kteří se hlásili na tři obory, dostalo patnáct kladné vyjádření o přijetí na 

všechny). Střední školy musely pět pracovních dnů čekat na to, až se k nim dostanou 

zápisové lístky skutečných zájemců, a poté mohli volná studijní místa nabízet dalším 

uchazečům. Tento proces trval téměř tři týdny, takže vyžadoval velkou trpělivost 

všech zúčastněných. 

Asi 98 % vycházejících dětí je spokojeno s přijetím na studijní nebo učební obor.

Přejeme všem hodně úspěchů v nadcházejícím studiu a zachování pěkných vzpo-

mínek na naši základní školu. 
R. Krupičková, výchovný poradce ZŠ Slušovice

Drákula
Před pár měsíci jsme se setkali v sou-

vislosti s opravou střechy našeho kos-

tela s několika články o chráněných 

netopýrech a jejich nočním životě. 

Články s titulky typu „Užitečný pomoc-

ník“, „Chráněný živočich“ jsou zcela 

jistě správné a výstižné.

I já jsem si je se zaujetím přečetl, 

aniž bych tušil, co bude následovat.

Strávil jsem s tímto malým drákulou 

tři perné hodiny poté, co jsem ho vy-

čerpaného a zmateného našel na naší 

veřejné komunikaci. Byl malý a úplně 

jiný, než jakého jsem ho znal z obrázků 

učebnic. Věděl jsem, že v dubnu nemá 

venku velkou šanci na přežití.

Poté, co jsme ho společnou taktikou 

s panem Večeřou odchytili a uložili do 

krabice, jsem si naivně myslel, že mám 

nejhorší za sebou. Mýlil jsem se. 

Nevěděl jsem, co s ním.

Z patové situace nás zachránila 

MVDr. Mládková z naší místní veteri-

nární ordinace, která se postarala 

o mého společníka pro tohle odpoled-

ne. Odvezla ho do jedné ze záchran-

ných stanic pro ohrožené živočichy.

Těchto pár vět píšu pro toho, kdo by 

se dostal do podobné situace a nevě-

děl co dělat.

Vždy bychom měli pomoci, pokud je 

to v našich silách.

Karel Jarcovják

bychom se už neviděli a nepotkávali, ale 
už to bude jiné. Každodenní kontakt je 
pryč, zmizí důvěrnost, školní povinnosti 
a pár měsíců je změní téměř k nepozná-
ní. Vždycky v závěru roku chodíme na-
kouknout do vyučování v první třídě 
a jen žasneme, co jeden rok v životě 
těchto dětí znamená. Jsou prostě úžasní 
ve svém projevu a v tom, co všechno za 
pouhých pár měsíců všichni zvládli 
a dokázali. A moje přání pro ně do bu-
doucna? Přestože se naše noční spaní ve 
školce, jako stěžejní akce na rozloučení 
s nimi stejně jako karneval, nesla v du-
chu klaunů a šašků, přeju jim, aby tato 
role, stejně jako všechny ostatní, byla 
vždycky jen jejich vlastní volbou a za 
pomyslné nitky jejich života netahal ni-
kdo jiný, jen oni sami. 

A samozřejmě – hodně štěstí.

 Jana Tománková
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• Jubilanti

 ČERVENEC 2010

Marie Valeriánová 85 let

 SRPEN 2010
Libuše Hlucháňová 85 let

Marie Lejsalová 80 let

Srdečně blahopřejeme a přejeme 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

• Narození

Sofie Macurová

Štěpán Vinklárek

Mikuláš Kruťa

Anna Smýkalová

Kryštof Sousedík

Filip Zapletal

Šťastným rodičům blahopřejeme 

a zároveň všem přejeme 

hodně zdraví a štěstí!

• Úmrtí

Milena Pšenková

Josef Mika

Leopold Böhm

Marie Machalíčková

František Tomšů

Josef Bednařík

 Pozůstalým vyjadřujeme 

 upřímnou soustrast!

•Sňatek uzavřeli

Christiaan Dylan Rhys Jones 

 a Lenka Kolářová

Martin Skočovský a Mária Lietavcová

Miroslav Minařík a Zdeňka Skácelová

Martin Grosman a Marta Březíková 

Marek Mikláš a Marcela Mikuláštíková 

Novomanželům přejeme 

hodně štěstí! 

matrikářka

• Jubilanti

 ČERVENEC 2010

Marie Valeriánová 85 let

SRPEN 2010
Libuše Hlucháňová 85 let

Marie Lejsalová 80 let

Společenská 
 kronika

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří doprovodili na 

poslední cestě mého manžela, tatínka 

a dědečka pana Josefa Miku. Zvláště 

děkujeme paní Jitce Bednaříkové za pěk-

ná slova rozloučení.

 Manželka Marie s rodinou

VZPOMÍNKA

24. června tomu bylo 8 let, kdy z na-

šeho rodinného kruhu navždy odešel 

náš milovaný tatínek, dědeček a pradě-

deček, pan Ludvík Trunkát. 

S bolestí v srdci vzpomínají dcera, 

syn a snacha s rodinami

Vedení města Slušovice a Komise pro věci občanské a sociální 

pořádají

TRADIČNÍ BESEDU S DŮCHODCI 
nad 65 let,

která se koná ve čtvrtek 16. září 2010 v 15,00 hodin
v jídelně Základní školy Slušovice

Odjezd autobusu ze zastávek:

 Zdravotní středisko - 14,30 hodin • zastávka v ul. Dlouhá - 14,35 hodin

Náměstí před kostelem - 14,40 hodin

Autobusová doprava zajištěna i zpět.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

Hospic CITADELA Valašské Meziříčí
Hospicová paliativní péče

Je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím, zejména s onkologickou indikací

onemocnění, u kterých již není možná léčba příčiny nemoci vedoucí k uzdravení, 

ale je možné zmírnit symptomy, tedy příznaky onemocnění.

Odborná péče je poskytovaná nemocnému v oblasti medicínské (zdravotní péče),

biologické (ošetřovatelská péče), sociální, psychologické a duchovní.

Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, vždy bude 

respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamo-

cen.

K dispozici jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, podle přání klienta a jeho 

rodiny, jednolůžkové pokoje s přistýlkou pro blízké osoby s možností doprovázet 

nemocného dvacet čtyři hodin denně.

Poskytujeme rovněž sociální, psychologickou a spirituální podporu podle jejich 

přání také blízkým nemocného.

Pobyt v hospici může navrhnout a doporučit praktický či odborný lékař nebo si ho 

může vyžádat sám nemocný a jeho blízcí.

Sociální lůžka

Jsou určena pro osoby, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitalizaci v nemoc-

nici, ale je takový, že neumožňuje pobyt v domácím prostředí ani za pomoci rodiny 

a agentur domácí péče.

K pobytu jsou přijímáni zpravidla senioři se III. a IV. stupněm závislosti na pomoci 

jiné osoby , kteří jsou převážně ležící nebo chodící s dopomocí jiných osob.

Služba je určena bez ohledu na věk také osobám s chronickým onemocněním, 

které v důsledku svého onemocnění pozbyly schopnost postarat se samy o sebe 

a jsou dlouhodobě závislé na péči jiné osoby.

Pobyt je omezen na dobu několika měsíců.

Odlehčovací služba

Je určena rodinám, které se dlouhodobě starají o člověka závislého na péči jiné 

osoby.

Důvodem může být potřeba odpočinku, rekreace, léčebný pobyt pečující osoby, 

úprava bydlení apod.

Je též určena osobám, které čekají na umístění v domově pro seniory a rodina 

není schopna plně zajistit celodenní péči o ně.

Pobyt je časově omezen na dobu několika týdnů.

Poskytování informací: pondělí – pátek 8.00 – 16.30 hod

Diakonie ČCE – hospic Citadela

Žerotínova 1421

757 01 Valašské Meziříčí

e-mail: hospic@citadela.cz

web: www.citadela.cz

tel.: 571 629 084 (recepce), 571 629 086 (soc. prac.)


