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Autor/ Jakub Marcoň - Horní Podřevnicko
Horní řada (zleva): Milan Jünger,
Jaroslav Col, Roman Kratochvíl, Josef
Bednařík, Vlastimil Bednařík, Petr
Červenka, Matouš Huťťa, Tomáš
Pavel.
Dolní řada (zleva): Pavel Chrastina,
Jiří Večeřa, Lubomír Vajďák, Radek
Večeřa, Milan Kališ, Martin Jünger,
Tomáš Jünger.
Turnaj zorganizoval Nadační fond
pro rozvoj a podporu Slušovic společně s mikroregionem Slušovicko. Město
Slušovice finančně podpořilo hokejový
tým úhradou startovného a částečnou
úhradou dresů. Blahopřeji slušovickému týmu k jeho výbornému umístění
a děkuji za reprezentaci města.
Petr Hradecký
starosta
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V návaznosti na lednové seznámení
zastupitelů byl v měsíci únoru zveřejněn
návrh projektu „Rekonstrukce náměstí,
sokolské zahrady a zelených ploch pod
a za hřbitovem“ k připomínkování občanům města. Obdrželi jsme několik připomínek a některé z nich budou zapracovány v projektové dokumentaci. Nejednalo se o připomínky zásadního charakteru, které by výrazně zasáhly do projektové přípravy. Naprostá většina připomínek se týkala úprav náměstí.
Hlavní cíle rekonstrukce náměstí byly
již prezentovány při veřejné prezentaci
pro občany města po vypracování studie
na podzim roku 2014 - celkové zpříjemnění prostoru s důrazem na bezproblé-

mový a bezpečný pohyb chodců a celkové zklidnění a zjednodušení dopravy
na náměstí. To je konkrétně vyjádřeno
v rozšíření pochůzných ploch pro chodce, které navíc vytvoří větší prostor pro
setkávání našich občanů a návštěvníků
města. Zklidnění dopravy přinese jednosměrné vedení dopravy s vjezdem
za kostelem a průjezdem kolem kostela
do hlavního prostoru náměstí. Většina
připomínek, které byly zaslány po únorovém zveřejnění, kladla důraz na upřednostňování dopravy a parkování v prostorách náměstí, i když počet parkovacích míst byl ve zveřejněném projektu
oproti studii výrazně navýšen.
Dokončení na str. 2

Součástí plánované rekonstrukce je
záměr použít na zpevněné povrchy přírodní dlažby v takovém provedení, aby
se celkové vnímání prostředí náměstí
zpříjemnilo. V rámci projektové přípravy
byli osloveni všichni majitelé sítí, aby
provedli případné rekonstrukce svých
sítí (spoje, kabelová televize, vodovody,
kanalizace) před rekonstrukcí náměstí,
aby nedocházelo k zásahu po dokončené rekonstrukci.
Další projektová příprava bude zaměřena na určení druhů výsadby zeleně,
návrhů herních prvků dětských hřišť
na sokolské zahradě a městského mobiliáře (lavičky, osvětlení atd). Počítáme
s tím, že i další etapy projektové přípravy
budeme zveřejňovat, hlavně ve výkresové formě ve vstupní části Městského
úřadu Slušovice a uvítáme vaše průběžné připomínky. Na závěr mně dovolte,
abych poděkoval všem, kteří zaslali připomínky, které jsou pro nás důležitou
zpětnou vazbou při práci na přípravě
projektu.
Petr Hradecký
starosta
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Od pondělí 21. 3. 2016 se vybírá
poplatek za vývoz odpadu v letošním roce. Výše poplatku zůstává
stejná jako v loňském roce 500
Kč/osoba/rok. Výběr poplatků bude zajišťovat paní Zavřelová v I.
patře budovy MěÚ Slušovice.
Upozorňujeme majitele rodinných
domů a bytů, které částečně, nebo
celé pronajímají, že podle Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2012 se poplatek za odvoz odpadů vztahuje i na nájemníky. Vlastník nemovitosti při platbě poplatku za odpad vyplní prohlášení, ve kterém uvede počet nájemníků.
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• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi
Městem Slušovice a Římskokatolickou
farností Slušovice. Dotace ve výši
5 000 Kč bude použita na pokrytí částečné úhrady pronájmu sokolovny, zakoupení dárků do tomboly a půjčení
šatů na předtančení při 6. farním plesu.
• Rada města na základě žádosti organizátorů farního plesu schválila snížení nájemného za využívání sokolovny
pro účely plesu.
• RM schválila snížení pronájmu sokolovny pro ples DSO-Mikroregionu.
• Rada města vzala na vědomí objednávku Regionálních knihovnických služeb Krajské knihovny Fr. Bartoše ve Zlíně
pro zajištění knihovnických služeb, které
budou vykonávány pracovnicemi Městské knihovny ve Slušovicích pro obce
Březová, Dešná, Hrobice, Neubuz a Želechovice.
• Rada města schválila bezplatný pronájem dostihové dráhy pro SDH
Slušovice pro účely pořádání 2. ročníku
pohárové soutěže O pohár starosty města Slušovice v termínu 7. 5. 2016.
• Rada města schválila žádost o dotaci na zajištění akceschopnosti jednotky
JPO II SDH Slušovice na rok 2016 ve výši
120 000 Kč, která bude podána u HZS
Zlínského kraje.
• Rada města schválila ceník vstupného pro divadelní představení a koncerty
pořádané v roce 2016 městem Slušovice.
• Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny pro ples pořádaný Mysliveckým sdružením Hrubá jedla.
• Rada města schválila zaplacení startovného ve výši 5 000 Kč pro hokejové
družstvo reprezentující město při hokejovém turnaji organizovaném Mikroregionem Slušovicko a Nadačním fondem pro rozvoj a podporu Slušovic,
který se bude konat 19. 3. 2016 na zimním stadionu ve Zlíně.
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Vážení zájemci o pronájem slušovické sokolovny, děkujeme Vám, že máte pořád
větší a větší zájem o sokolovnu. Rádi bychom vyhověli každému, ale…
Sokolovna se pronajímá minimálně na 49 hodin, úklid a stolová či divadelní úprava prostor zabere minimálně dva dny, bez kuchyňského zázemí. Úklid samotné
kuchyně trvá 3 až 4 dny, proč? Kvůli hygienickým normám nám nezbývalo nic jiného než kontrolovat a přemývat po nájemnících nedostatečně umytý inventář!
Nejvíce se u nás konají akce typu svatby, oslavy apod., které vždy využívají kuchyňské zázemí. Prostory pro svatbu ochotně pronajímáme již od čtvrtku, abyste měli
dostatek času na přípravu Vaší akce (dekorování, navezení zásob atd.).
V tomto výčtu není zohledněno olejování podlah, čištění obkladů a spár apod.
Pro Vaši představu, rok 2016 je již plně obsazen. Může se však stát, že
některý ze zájemců rezervaci zruší. Toto zrušení probíhá bez jakýchkoliv sankcí.
I rok 2017 je z velké části již rezervován.
Tým pracovnic sokolovny
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• Rada města doporučí na březnovém
zasedání zastupitelstva města schválit
návrh na vstup do Sdružení měst a obcí
Východní Moravy z důvodu možnosti
využití společných produktů, které toto
sdružení poskytuje.
• Rada města schválila dodavatelem
veřejné zakázky „Fotbalový stadion
Slušovice – výměna oken a zateplení
stěn v kabinách“ firmu POLAŠTÍK realizace staveb s. r. o. Slušovice, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši
335 612 Kč bez DPH.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi
Městem Slušovice a Římskokatolickou
farností Slušovice. Dotace ve výši 35
tis. Kč bude použita částečně na provozní náklady kostela ve výši 20 tis. Kč a pro
chrámový sbor ve výši 15 tis. Kč.
• Rada města souhlasí s úhradou části
nákladů ve výši 11 253 Kč vč. DPH
na pořízení výstroje pro hokejový tým,
který bude reprezentovat město při turnaji mikroregionu.
• Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 5000 Kč na dětský karneval pořádaný MŠ Sluníčkem a Městem
Slušovice.
Více na www.slusovice.eu

VODNÉ A STOČNÉ V ROCE 2016
Vodné
Stočné
CELKEM

45,80 Kč
28,80 Kč
74,60 Kč

9]SRPtQND
Začátek roku 2016 byl ve Slušovicích
poznamenán dvěma smutnými událostmi vztahujícími se k městu
Slušovice.
Svou
životní
pouť
ukončil
Ing. Lubomír FREUND, který působil
ve funkci starosty města v letech 1996
–1998.
Jménem vedení města bych mu
chtěl touto krátkou vzpomínkou poděkovat za jeho práci pro město
Slušovice a připomenout jeho velký
optimismus, který z něj vyzařoval
v každé situaci.
Opustil nás také dlouholetý velitel
Sboru dobrovolných hasičů města
Slušovice pan Dalibor MIKA.
Děkuji Daliborovi za jeho práci v této funkci, ve které musel ve svém
volnu hlavně zajišťovat technické zázemí slušovických hasičů. Stal se tak
nezapomenutelným důležitým členem
hasičského sboru ve Slušovicích.
Petr Hradecký, starosta
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V roce 2016 byla vypracována
zpráva o bezpečnostní situaci na katastrálním území města Slušovice
za rok 2015, která zahrnuje obecná
informační fakta o dané lokalitě, informace k počtu evidovaných trestných činů, evidenci spáchaných přestupků a dalších skutků evidovaných
Policií české republiky v roce 2015.
Byla provedena rozsáhlá kvantitativní
analýza protiprávního jednání vyplývajícího ze statistik a evidencí PČR, která se
týká
trestné
činnosti
páchané
ve Slušovicích. Pro názornou komparaci
vývoje trestné činnosti jsou uvedeny
v závorce také statistické údaje z roku
2014. V roce 2014 evidovala PČR
na území Slušovic celkově 40 trestných
činů. Za období loňského roku 2015 je
evidováno 38 trestných činů, kde většina trestných činů byla objasněna a pouze 12 trestných činů zůstalo neobjasněno. Ve většině případů, celkem 14 (13)
se jednalo o krádež vloupáním dle §
205/1b) TZ. Z toho bylo objasněno 6
případů, a to především díky velmi dobré spolupráci pracovníků SKPV.
Zmíněným pracovníkům se podařilo objasnit 4 případy, ve kterých figurují stejní
pachatelé, kteří zaměřili svou pozornost
na firmy na ul. Dostihové ve Slušovicích.
Dále bylo evidováno 2 (2) x poškození
věci, dle §228 TZ, 9 (10) x ohrožení pod
vlivem návykové látky, dle §274 TZ (objasněny všechny případy), 1 (3) x zanedbání povinné výživy dle §196 TZ (případ objasněn), 1 (2) x podvod dle §209
TZ (neobjasněno), 2 (1) x maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání dle
§337 TZ (objasněny oba případy), 4 (7) x
výtržnictví dle §358 TZ, objasněny
všechny případy, 1 (0) x ohrožování výchovy dítěte dle §201 TZ (případ objasněný) a 4 (1) x ublížení na zdraví dle
§146 TZ (objasněny všechny případy).
Na šetření trestných činů ve Slušovicích
se podíleli policisté Obvodního oddělení
policie Vizovice a Služba kriminální policie a vyšetřování.
V evidenci přestupkového jednání
na území obce Slušovice byl prováděn
zejména dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Mezi prioritní
přestupky v dopravě, na které se Policie
ČR zaměřuje, byly především nesprávný
způsob jízdy, neužití zádržného systému
(bezpečnostních pásů), držení hovorového zařízení při řízení, rychlost jízdy, dodržování světelné signalizace na křižovatkách a železničních přejezdech
a technický stav vozidel. Dále se Policie
ČR zaměřila na případné přestupky

chodců a cyklistů. I v letošním roce se
bude Policie ČR na výše uvedené přestupkové jednání zaměřovat. V roce
2015 bylo ve Slušovicích evidováno a řešeno 301 přestupků, z toho 139 bylo
oznámeno k projednání správnímu orgánu. Většina přestupků se týkala dopravní problematiky - 161. V roce 2014
bylo řešeno celkem 236 přestupků.
V 2015 bylo evidováno a řešeno na území města Slušovice 23 (15) přestupků
řízení motorového vozidla pod vlivem
alkoholu, z toho ve čtyřech případech se
jednalo o jinou návykovou látku. Kromě
přestupků v dopravě byly řešeno 21 (21)
přestupků proti majetku, 30 (22) přestupků narušení občanského soužití, 11
(5) přestupků porušení zák. č. 379/2005
Sb., 3 (2) přestupky týkající se řízení bez
řidičského oprávnění, 3 (3) x se dopustili přestupku cyklisté a 2 (1) x chodci.
V oblasti internetové kriminality byl
ve Slušovicích evidovaný pouze jeden
případ internetového podvodu. V této
souvislosti PČR důrazně apeluje na občany, aby byli velmi ostražití a chovali se
na internetu zodpovědně. Velmi se nevyplácí důvěřovat cizím lidem obchodujícím prostřednictvím virtuálního prostředí. Lidé si často neověří informace
poskytnuté podvodníky a dají jim k dispozici číslo svého účtu, mnohdy i s přístupovými kódy. Uvedené jednání poté
napomáhá k neoprávněným výběrům
finanční hotovosti z jejich účtu.
Podobné upozornění platí i pro seniory. Naši starší spoluobčané by si měli
dávat pozor a být obezřetní, než někoho
vpustí do svého obydlí anebo jim podepíší nějaké smlouvy. V loňském roce
však nebyl evidován žádný přestupek
a ani trestný čin, který by byl spáchán
na seniorovi, což je přičítáno i dobře
fungující osvětě.
Jelikož dne 20. 2. 2016 vyšla v platnost novelizace zák. č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích,
která svou pozornost zaměřuje především na chodce a cyklisty. Je nutné zdůraznit, aby si občané zkontrolovali svá
jízdní kola a vybavení pro případ pěšího
přesunu mezi obcemi. Mezi výbavu kola
je dle zákona potřebné zahrnout hlavně
předepsané osvětlení, pokud s ním vyjedou při snížené viditelnosti. Chodci jsou
povinni mít na sobě při chůzi mimo
osvětlenou část obce reflexní prvek. Při
zvyšující se dopravě je cílem této novelizace předcházet dopravním nehodám
v duchu úsloví „Vidět a být viděn“.
Zvýšená trestná činnost a vandalismus
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jsou hlavně páchány o víkendech, kdy je
v provozu diskotéka Sud a nonstop bary,
ve kterých je více podnapilých lidí.
Zmíněný vandalismus pak spočívá ve vysypávání košů, poškozovaní dopravních
značek, vytrhávání keříků z kruhového
objezdu apod. Ve zmíněném čase a místech pak dochází také k výtržnictví.
Tohoto protiprávního jednání se ve většině případů dopouští osoby jiných států, kteří zde pracují v místních firmách
a jsou ve Slušovicích ubytováni.
I v roce 2015 policisté OOP Vizovice
dohlíželi na přechody pro chodce v rámci akce „Bezpečně do školy“. I v tomto
případě bychom chtěli požádat občany,
kteří vozí své děti do školy, aby je při
jízdě měli řádně upevněné v sedačkách
a připoutané. Problematickým prvkem
je neustále vjezd vozidel do areálu ZŠ
Slušovice. Proto PČR vyzývá řidiče, aby
byli ohleduplní na ostatní účastníky silničního provozu, především na děti, které přecházejí ráno v době od 07:00
do 07:20 hodin po přechodu pro chodce před školou a dále pokračují areálem
až ke vstupním dveřím. I v roce 2016
budou policisté v prevenci pokračovat
a případné přestupky řešit.
Územně odpovědní policisté se pravidelně scházeli s představiteli místní samosprávy a průběžně řešili vzniklé problémy. Velmi dobrá spolupráce je i se
Základní školou Slušovice a jejím ředitelem Mgr. Rostislavem Šarmanem.
Policisté se snaží formou besed na určitá
témata s různými ročníky a školní družinou (práce PČR, BESIP, drogová problematika, alkoholismus, apod.) vést děti
k odpovědnému způsobu života. V roce
2016 budeme v přednáškách i besedách
nadále pokračovat. V letošním roce se
bude spolupracovat s OSPOD, jelikož
z anonymního zdroje bylo zjištěno, že
na ZŠ Slušovice dochází k náznakům
nestandardních postupů mezi žáky.
Z toho důvodu budou prováděny přednášky v 6. a 7. ročnících na téma šikana
s důrazem na mezilidské vztahy.
Závěrem patří poděkovat představitelům místní samosprávy, zastupitelům,
starostovi a místostarostovi města, pracovníkům městského úřadu, JSDH
Slušovice a mnoha jiným osobám, se
kterými PČR v průběhu roku 2015 spolupracovala.
prap. Jana Gabrišová
inspektor
npor. Mgr. Michal Číž
vedoucí oddělení
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STATISTIKA
Počet občanů ČR k 1. 1. 2015
2918
Počet občanů ČR k 1. 1. 2016
2926
V r. 2015 – se narodilo
23 dětí
– zemřelo
19 občanů
– přistěhovalo se
56 občanů
– odstěhovalo se
52 občanů
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Již druhým rokem se Městská
knihovna ve Slušovicích stává sběrným místem pro Kabelkový veletrh
Naděje Zlín. Loni jste se krásně zapojili a i díky Vaší pomoci se vybralo více
než 100 000 Kč na potřebné věci.
Letos bude výtěžek určen na nákup
tkalcovských stavů do sociálně terapeutických dílen Naděje Zlín.
Co sbíráme? Kabelky, tašky, psaníčka v dobrém stavu, které by ještě někomu mohly udělat radost. Ze všech
sběrných míst budou kabelky shromážděny a prodávány v Městském
divadle Zlín 25. dubna od 15-18 hodin.
Když budete chtít, můžete do kabelky vložit vzkaz pro novou majitelku
či kontakt na sebe. Budou losovány
ceny. Pokud na sebe necháte kontakt
a budete vylosováni, budete kontaktováni.
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Město Slušovice pro Vás v letošním roce připravuje
v nové sokolovně následující představení:
• 23. 4. - Ani za milion! – detektivní komedie – hrají Michaela Kuklová a Marcel
Vašinka. Vstupné 160 Kč. Předprodej v současné době probíhá v Městské knihovně
ve Slušovicích.
Co má společného zpustlý strážce majáku s madam z nejvyšší francouzské společnosti? No přece nic! Přesto spolu stráví den a noc v přímořském majáku. Bojují
o holý život a mají společné tajemství, které navždy spojí jejich životy. V této brilantní detektivní komedii je všechno jinak, než se zdá, a jisté je jen to, že za humornými
situacemi se ukrývá vrah…
A na co ještě se můžete v tomto roce těšit?
• Legendy se vracejí – Yvetta Simonová, Josef Zíma – pořad plný krásných
písniček a vzpomínek dvou legend naší hudby.
• Zase ta Sborovna – komedie z prostředí provinčního učňovského střediska,
navazující na komedii Sborovna, kterou jsme uvedli vloni – Divadlo Pavla Trávníčka.
Příběh se rozehrává na půdě řeznického učiliště, které je z důvodu nedostatku žáků
slučováno s „prominentním“ učilištěm kuchařským. Vzniká složitá vnitřní válka o zachování řídících i ostatních postů, postavení ve sboru, vztahu k rozdílným skupinám
žáků, ale především jejich rodičů, důsledku a nápravě starých křivd, ale také přehlídka
úsměvných charakterových úletů aktérů příběhu, poplatných povolání a době.
• Řemeslný trh a štrúdlování
• Setkání s Pavlem Novým – talk show – známý český herec Pavel Nový, člen
pražského divadla Ypsilon, Vám v devadesátiminutovém pořadu s humorem sobě
vlastním bude vyprávět veselé historky.
• Adventní koncert – Adventní kalendář – Musica dolce vita
Do konce roku přibudou další dohodnuté akce.
V současné době jsou v prodeji vstupenky na divadelní představení Ani za milion!
Začátkem dubna začneme prodávat vstupenky na Legendy.
Prosím, nežádejte o rezervaci vstupenek před oficiálním termínem prodeje.
Informaci o termínu konání akce a začátku předprodeje naleznete ve vitrínách
Města Slušovice (prosklené vitríny za kostelem a naproti městskému úřadu), na webových stránkách www.slusovice.knihovna.cz a www.hornipodrevnicko.cz a také
v kabelové televizi. Těm z Vás, kdo máte nastaveno zasílání oznamek na akce, upozornění přijde do Vaší emailové schránky. Pokud chcete této možnosti využít také,
stačí zaslat email na knihovna.slusovice@cmail.cz a do předmětu napsat Oznamky.
Jana Kapustová
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Kabelky od Vás rády převezmeme v půjčovní době knihovny:
PO: 12-18, ÚT: 12-17, ČT: 9-11,
12-17, PÁ: 9-11 hodin.
Děkujeme.
Jana Kapustová
Městská knihovna ve Slušovicích

Do celorepublikové akce, která se letos koná po celé ČR v sobotu 16.
dubna 2016 již po třetí, se poprvé zapojí i Slušovice! Cílem této dobrovolnické akce je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Na počátku této
aktivity stála mobilní a webová aplikace Zmapujto, prostřednictvím které mohou
občané informovat úřady o černých skládkách a dalších problémech ve svých městech a obcích. Asi si dovedete představit, že takových černých skládek se po naší
republice nachází nespočet. Nebylo však v silách úřadů tyto hlášené skládky likvidovat, proto se na jaře v roce 2014 uspořádal první celorepublikový dobrovolnický
úklid, kterého se zúčastnilo asi 6 000 dobrovolníků. Do druhého ročníku se zapojilo přes 31 000 účastníků. Třetí ročník je před námi a my doufáme, že čísla zapojených dobrovolníků půjdou nahoru i díky Slušovicím. Sraz účastníků je naplánován
na sobotu 16. dubna 2016 na 9 hodin na náměstí u kostela ve Slušovicích. Velmi
doporučujeme vhodné oblečení a obuv do terénu. Počítáme také s účastí rodin
s dětmi, pro které vytipujeme vhodné trasy. Protože i u nás najdeme míst volajících
po úklidu více, při hojnějším počtu se dobrovolníci rozdělí do několika skupin. Svoz
sesbíraného odpadu zajistí pracovníci technických služeb města Slušovice odvozem
na sokolskou zahradu, kde bude připraven kontejner na sesbíraný odpad, a my
na vlastní oči uvidíme, kolik odpadků se kolem nás povalovalo. Celou akci podporuje město Slušovice, které jako poděkování za účast a ochotu něco udělat pro
životní prostředí a své okolí připraví občerstvení pro malé i velké na závěr akce
na sokolské zahradě v podobě společného táboráku. Takže nezapomeňte, v sobotu 16. dubna 2016 v 9 hodin jdeme uklidit naše Slušovice!
Marta Hefková
4
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letošní velikonoční svátky přišly velmi brzy. Pro mnohé lidi jsou příležitostí, že si
pár dní odpočinou od školních a pracovních povinností. Velikonočním oslavám
však předchází celý svatý týden, kdy přemýšlíme o událostech poslední večeře, to
se připomíná ve čtvrtek. V pátek rozjímáme o utrpení našeho Pána. V sobotu večer
je již oslava vítězství života nad smrtí. Je to vítězství života, které je naznačeno již
přicházejícím jarem. Pro lidi, kteří prožívají tyto dny jako svátky jara, se všude objevují známky návratu spící přírody k novému životu. A právě v této jarní atmosféře můžeme prožívat vítězství života nad smrtí. Je to naznačeno různým způsobem
liturgických oslav. Liturgie vzkříšení začíná žehnáním ohně a přípravou velikonoční
svíce, která se nazývá „Paškál“. Při žehnání svíce říká kněz: „Kristus včera i dnes,
začátek a konec, alfa i omega. Kristus je Pán všech věků", on vládne dějinám, jeho
království i moc i sláva po všechny věky věků.
Izraelité a dokonce i nejbližší Ježíšovi učedníci se domnívali, že Mesiáš přichází
kvůli světové vládě a osvobodí jejich národ z područí Římanů. Je to patrné i z události, která se stala několik dní před Pánovou smrtí. Maminka synů Zebedeových
Jana a Jakuba žádala Ježíše, aby dostali význačné místa po jeho pravici a levici
v budoucím království. Ježíšova odpověď byla trochu tajemná, místo po jeho pravici a levici dostanou ti, které určí Otec. Počítali tedy s vládou na této zemi, ale ani
ve snu je nenapadlo, že je všechno jinak. Rozčarování z Ježíšovy smrti na kříži je
rychle vyvedlo z omylu, ale také velké překvapení prožili, když se setkali s Ježíšem
po jeho zmrtvýchvstání. Postupně jim došlo, že Ježíš zemřel za všechny lidi na celém světě a všechny zve do Nebeského království. Odstranil obavu ze smrti každého člověka, protože jasně ukázal Boží moc, která vítězí nad smrtí. Je to tedy Mesiáš
náboženský. Proto těsně před nanebevstoupením posílá své učedníky do celého
světa, aby všichni lidé věděli o radostném poselství i o otevřené náručí Božího milosrdenství.
Možná, že znáte úsměvnou historii lékaře chirurga, který měl za asistentku věřící řeholní sestru. Při operaci, kdy se skláněl nad otevřeným tělem pacienta, který
byl pod narkózou, říká sestře. „Sestro, vidíte tady nějakou duši?“ Na to sestra říká:
„Pane doktore, lidská duše je nehmotná, neviditelná a nesmrtelná, nelze ji uvidět.“
Doktor se trochu zarazil, protože tyto pravdy moc neznal, ale nedal si pokoj a říká:
„Sestro, vy budete hodně překvapená, až zemřete a zjistíte, že nic není, ani bůh,
ani duše.“ Sestra se šibalky usmála a říká: „To nemá logiku, pane doktore, překvapený můžete být jenom vy.
Přeji Vám všem, abyste z podnětů probouzející se přírody, která hovoří o novém
životě a také z velikonočních oslav, přijali pozvání k životu věčnému. Věčný život
nám Pán Ježíš získal svou smrtí na kříži, ale především svým vítězstvím nad smrtí.
Ať tyto pravdy naleznou důležité místo v životě každého z nás. Ať máme v tyto dny
o čem přemýšlet. Ať se také dokážeme více přiblížit k našemu Pánu. To vám všem
ze srdce přeje a do dalších dnů rád žehná
Otec Emil.
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zemědělci, zahrádkáři, milovníci
medu, prostě všichni spoluobčané!
Tímto oslovením vám všem chci
připomenout, jaký význam má včelaření pro nás a náš život. Vždyť opylováním rostlin, což je hlavní přínos včel
pro přírodu, začíná celý potravní řetězec všeho živého na zemi. Není tedy
přeháněním, když se řekne, že s vyhynutím včel by skončil i život na zemi.
Aby se tak nestalo, o to se snaží, byť
v malém, i naši včelaři ze základní organizace ve Slušovicích. Ač stav našich včelstev nám ještě v době psaní
článku není po zimě přesně znám,
první letmé zimní kontroly jsou zatím
příznivé. Všichni včelaři odevzdali
na začátku roku tzv. zimní měl, což je
všechno, co během zimování spadlo
na dno úlu. V tom se v laboratoři budou hledat a počítat mrtví jedinci
Varroa, což jsou nebezpeční cizopasníci včel. Pokud tam budou, bude
nutné okamžitě činit opatření k jejich
likvidaci. Vzhledem k nebezpečí výskytu moru včelího plodu, kvůli němuž
bylo v některých oblastech nutno přistoupit k likvidaci celých včelnic spálením, se nově budou v odevzdané zimní měli hledat i zárodky (spóry) této
nemoci. Všichni naši členové netrpělivě očekávají výsledky. S ohledem
na možnost výskytu moru včelího
plodu je však jejich očekávání spojeno
s obavami. Když jsem již vzpomněl
„zimní měl“ - místo a dobu jejího výskytu, tedy dno úlu během zimy, pak
pro nevčelaře je třeba připomenout,
že v této měli se nenacházejí výkaly
včel. Přestože včely v zimě nespí a během zimy u nich probíhají běžné životní pochody, tak fyziologickou potřebu
vyměšování si nechávají až na dobu
prvního možného opuštění úlu. I to je
totiž moment, který posiluje vědomí
o hygieničnosti a zdravotní nezávadnosti medu jako potraviny pro člověka. Naši členové se budou snažit, aby
s pomocí včel byl letošní rok bohatý
na úrodu a pro nás všechny uspokojivý. Přeji všem čtenářům Slušovických
novin příjemné prožití jarních dnů.
Za ZO ČSV Slušovice
Košárek Josef, Hrobice
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„Zahouká siréna, zapípá SMS“, to je
signál pro každého z nás ze zásahové
jednotky SDH Slušovice a víme, že se
něco děje a je potřeba našeho zásahu
a pomoci ostatním.
Tím to bych vám rád Zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů města
Slušovice představil.
Začal bych označením naší jednotky,
které je JPO II/1 - což znamená, jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd
družstva o zmenšeném početním stavu
(1+3 hasiči) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.
Doba výjezdu se musí uskutečnit do 5
minut od vyhlášení poplachu. Nad tímto
označením je jen JPO I, kterým se označují profesionální jednotky, zejména
Hasičského záchranného sboru ČR
a podnikových hasičů ( např. Českých
drah atd.).
Naší hlavní pracovní náplní jsou výjezdy k místům mimořádných událostí, jako
jsou požáry různého druhu, odstraňování následků větrných smrští, záplav, nebezpečných stavů, dále pak pátrací akce
po pohřešovaných osobách a mnoho
další činností. Každoročně pořádáme
i příjemnější „výjezdy“, a to ukázky pro
děti ve školách a školkách, dětských táborech i pro širokou veřejnost na kulturních a společenských akcích, nejen našeho města, ale i okolních obcí.
Každoročně podstupujeme pravidelný
výcvik a mnoho dalších školení. Za naši
snahu jsme odměněni vyhlášením prověřovacího cvičení ze strany Hasičského
záchranného sboru ČR.
Členy výjezdové jednotky jsou: Jiří
Fišnar, Jiří Fišnar ml., Martin Gajdošík,
Jiří Gerych, Marián Juřík, Martin Kovář,
Michal Novák, Marie Nováková, Filip
Ondráček, Petr Rybička, Daniel Slaměník,
Jakub Staněk, Lucie Tomšů.
Zřizovatelem naší jednotky je město
Slušovice, tímto srdečně děkujeme vedení města nejen za profesionální, ale
zároveň i lidský přístup. Děkujeme vedení i všem členům našeho sboru za neustálou podporu.
Všichni se držíme hesla: „Bohu ke cti,
bližnímu ku pomoci“.
Marie a Michal Novákovi
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Vážení občané, povinností fyzických
osob (občanů) na úseku požární ochrany
jsou stanoveny zákonem č. 133/1985
Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Mezi základní povinnosti

fyzických osob mimo jiné patří počínat si
tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů,
zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů
a komínů. Od 1. 1. 2011 řeší kontrolu
a čištění komínů (spalinových cest) nařízení vlády č.91/2010 Sb., o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
V tomto nařízení vlády jsou uvedeny
i lhůty pro kontrolu a čištění. Tímto článkem Vás chci, ve zkratce a snad srozumitelně, seznámit s povinností fyzických
osob (občanů) s termíny kontrol a čištění komínů. Termíny se budou týkat spotřebičů o výkonu do 50 kW, které se
ve většině případů používají v domácnostech.
Kontrola komínů v objektech ve vlastnictví fyzických osob je prováděna
na základě objednávky fyzické osoby.
U spotřebičů na kapalná paliva a plynná paliva se kontrola a čištění spalinové
cesty s připojeným spotřebičem provádí
1x ročně. Kontrolu i čištění musí provádět odborně způsobilá osoba – kominík
(vlastník živnostenského listu v oboru
kominík, jehož kopii by měl předložit).
U spotřebičů na pevná (tuhá) paliva se
čištění spalinové cesty s připojeným spotřebičem provádí 3x ročně. Toto čištění
si občan ve svém domě může zajistit
svépomoci. Jedenkrát do roka je však
třeba zajistit prostřednictvím odborně
způsobilé osoby - kominíka (vlastník
živnostenského listu v oboru kominík,
jehož kopii by měl předložit) jejich kontrolu.
Kominík je povinen provést kontrolu
podle předepsaného technologického
předpisu, tzn. nejméně na místě fyzicky
provedenou kontrolu kouřovodu, komínového průduchu, kontrolních, vybíracích a vymetacích otvorů a o takto provedené kontrole vystavit Zprávu o pro6

vedení kontroly anebo čištění spalinové
cesty (dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č.
91/2010Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv). Ze zprávy by
měly být znatelné identifikační údaje
odborně způsobilé osoby nebo firmy –
číslo zprávy, datum vystavení zprávy,
datum provedení kontroly nebo čištění
spalinové cesty). Identifikační údaje osoby a objektu, u které se provádí kontrola
nebo čištění spalinové cesty – název fyzické osoby, adresa trvalého bydliště fyzické osoby, datum narození, adresa
kontrolovaného objektu, specifikace
spalinové cesty, u které byla provedena
kontrola nebo čištění a další technické
údaje (průměr kouřovodu, průměr spalinové cesty, materiál komínového tělesa,
výkon a druh napojeného spotřebiče),
podpis a razítko odborně způsobilé osoby – firmy.
Mnozí zaměňují kontrolu a čištění
spalinových cest s revizí spalinových
cest.
Revize spalinových cest se provádí
v následujících případech:
a) před uvedením spalinové cesty
do provozu nebo při každé stavební
úpravě komína
b) při změně druhu paliva připojeného
spotřebiče paliv
c) před výměnou nebo novou instalací
spotřebiče paliv
d) po komínovém požáru
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě,
jakož i při vzniku podezření na výskyt
trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinové cesty provádí „Revizní
technik spalinových cest“, „ Revizní
technik komínů“, „Specialista bezpečnosti práce – revizní technik komínových
systémů“.
Milan Novák
starosta SDH Slušovice
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Tradičně jste mohli na přelomu měsíců ledna a února spatřit
ve Slušovicích dvojice s pozvánkami
na Končinovou zábavu hasičů ze
Slušovic, která se konala 6. 2 2016
v prostorách Sokolovny.
Děkujeme tímto městu Slušovice
za podporu, sponzorům za dary, všem
kdo si zakoupili lístky a návštěvníkům
zábavy spolu s pořadateli za zdárný
průběh této akce.
Těšíme se na další Končinovou zábavu, která se uskuteční 25. 2 2017.
Za SDH Slušovice
Milan Novák

Ze školních lavic
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Dne 4. 1. 2016 zemřel Dalibor
MIKA, člen SDH Slušovice. Jako
člen výboru zastával funkci velitele
SDH a výjezdové jednotky dobrovolných hasičů města Slušovice.
Do sboru vstoupil 13. 11. 1979
a stal se členem výjezdové jednotky
jako řidič, v roce 2000 zastával funkci
strojníka a roku 2003 se stal velitelem.
Za jeho funkční období se zmodernizovala a obměnila zásahová technika
a měl velký podíl na profesionalizaci
jednotky. Roku 2007 získal odbornost
hasiče 3. stupně odznak velitele.
Za svoji práci pro sbor obdržel tato
vyznamenáni:
V roce 1984 Čestné uznání OSH ,
1991 –Medaile za věrnost 10. let,
1997 – Čestné uznání SH ČMS za nezjištěný zásah a obětavou pomoc při
likvidaci povodní,podepsané starostou
SH
ČMS
Ing.Rudolfem
Manouškem, 1997 – Pamětní list
od OÚ Zlín podepsané přednostou OÚ
Dr.Dostálem, 1999 – Stužka za věrnost 20. let, 2000 – Medaile za příkladnou práci, 2007 – Čestné uznání
SH ČMS, 2004 – Čestné uznání SDH
Slušovice, 2006 – Medaile za zásluhy,
2011 – Stužka za věrnost 30. let,
2014 – Čestné uznání Krajského sdružení hasičů ZK.
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V naší škole se oslava masopustu již
stala tradicí. Letošní slavnost proběhla
v pátek 12. února 2016. Za doprovodu
harmoniky procházel školou průvod jednačtyřiceti maškar. Na každém poschodí
předvedly děti pásmo říkadel a písní
s tanečky. Oslavy masopustu vnesly radost do šedivých únorových dnů.
Odpoledne pak proběhl v tělocvičně

Za jeho obětavou práci a přínos
sboru mu patří velké poděkování
od členů výboru SDH

karneval. Vychovatelky si pro děti připravily zábavný program, jehož součástí
bylo několik soutěží a samozřejmě nesměl chybět tanec.
Odměny na tuto akci sponzoroval
Klub rodičů při Základní škole Slušovice.
Děkujeme.
Vychovatelky ŠD

Milan Novák, starosta SDH

POZVÁNKA
QDGUXKìURĀQtNVRXWěçH

2SRKiUVWDURVW\PěVWD
6OXåRYLFH
V sobotu 7. května 2016 se v prostorách dostihového areálu ve Slušovicích
bude konat druhý ročník soutěže O pohár starosty města Slušovice v požárním
útoku.
Tímto bychom rádi pozvali občany
ke shlédnutí soutěžního klání družstev
z České i Slovenské republiky.
V loňském roce zde startovalo padesát družstev, které zde dokázaly dosáhnout úžasných výkonů.
Tak jako loni zde bude nachystáno
občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte
podpořit místní sbor, který bude startovat v kategorii ženy, muži a muži nad 35
let.
Milan Novák, starosta SDH
7
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V únoru se naší škole konala, jako
každý rok, anglická soutěž „Pupil of
the Year“. Účastnilo se jí celkem 58
žáků z druhého stupně.
Ti poměřili své síly v několika částech:
poslech, čtení s porozuměním, gramatika a slovní zásoba. V jednotlivých kategoriích, podle ročníků zvítězili tito žáci:
6. ročník: 1. Vendula Kotková 6.A,
2. Alžběta Pavésková 6.A, 3. Eliška
Burdová 6.A
7. ročník: 1. Daniel Semela 7.A, 2.
Julie Rybáčková 7.B, 3. Kristýna Elšíková
7.B
8. ročník: 1. Blanka Vajďáková 8.A,
2.-3. Lucie Brůzlová 8.A, Michaela
Esterková 8.B
9. ročník: 1. Kristýna Červenková
9.B, 2. Monika Matůšková 9.A, 3. Jakub
Zicha 9.A
Absolutním vítězem z celého 2. stupně s nejvyšším procentem dosažených
bodů se stala Kristýna Červenková z 9.B.

=HPěSLVQiRO\PSLiGD
V posledním lednovém týdnu proběhla ve škole zeměpisná olympiáda.
Účastnilo se jí celkem 53 žáků ze 6. - 9.
ročníku. Jednotlivé ročníky soutěží v kategoriích A (6. ročník), kategorie B (7.
ročník) a kategorie C (8. A 9. ročník).
Soutěž se skládá ze dvou částí, v první
žáci prokazují své znalosti ze zeměpisu
bez atlasu, ve druhé části řeší zadané
úkoly s atlasem. Součet bodů, který je
v jednotlivých kategoriích různý, určí vítěze, který pak postupuje do okresního
kola. To se uskuteční 16. února ve Zlíně.
Výsledky jednotlivých kategorií:
Kategorie A (6. ročník): 1. - 2 místo:
Pavel Divoka , 6.B, Šimon Chovanec,
6.A, 3. místo: Michal Dolanský, 6.B
Kategorie B (7. ročník): 1. místo:
Martin Brzek, 7.B, 2. - 3. místo: Adéla
Slováčková, 7.A, Daniel Valerián, 7.A
Kategorie C (8. a 9. ročník): 1. - 2.
místo: Zuzana Matůšů, 9.B, Lukáš
Vinklárek, 8.B, 3. místo: Vladimír
Dlabaja, 9.A

5HFLWDĀQtVRXWěç
Rok se s rokem sešel a naše škola se
opět stala dějištěm školního kola recitační soutěže. Stejně jako v minulém
školním roce poměřili žáci svoje síly
ve dvou kategoriích – kategorie mladších žáků je vyhlašována pro 6. a 7.
třídy, 8. a 9. ročníky soutěžily a v kategorii starších žáků. Mladí nadějní recitátoři si vybrali k přednesu nejen díla
„klasických“ autorů jako jsou např. Máj
od Karla Hynka Máchy či Voják v poli
od Fráni Šrámka, ale zazněla i moderní
poezie a próza od Jiřího Suchého,
Valerie Coxsov, Jarka Nohavici, Jiřího
Žáčka či Felixe Holzmanna.
Po nelehkém rozhodování byli nakonec porotou vybráni jako nejlepší
Kristýna Nevrlá, Lucie Škrabanová
a Věra Dlabajová v kategorii mladších
žáků a Nikola Bochezová, Karolína
Vyoralová a Katka Trnovcová v kategorii starších žáků. První dvě z každé kategorie se následně zúčastnily i kola okrskového, které proběhlo v Luhačovicích.
I tam zaznamenala naše škola úspěch.
Lucie Škrabanová obsadila ve své kategorii druhé místo, Karolína Vyoralová
skončila na 3. místě a Nikola Bochezová
získala Zvláštní cenu diváka.
Všem třem děvčatům blahopřejeme
a Lucii přejeme, aby svůj úspěch zopakovala i v okresním kole recitační soutěže, které se uskuteční 14. 3. v Napajedlích.
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Opět se překulil rok a party sportovních lidiček si vyrazily na Janovu horu
oslavit příchod ”TŘÍ KRÁLŮ”. A nebylo
jich málo. Z Vizovic šla skupina 15
králů a královen z ASPV Slušovice,
z druhé strany od Zlína přes Hájenku
u Horní Lhoty šla skupina ASPV z SK
Zlín. Sraz byl na Janové hoře na chatě
ASPV SK Zlín.
Začátek cesty byl však velmi dramatický. Jediný chybný krok a hrozil pád
na ledu. Naštěstí se rozhodlo, že to
nevzdáme a vyrazili jsme pokořit
Janovu horu. Procházka přes zříceninu
hradu byla pěkným zpestřením pro
všechny, i pro ty nejmladší účastníky.
Sněhu bylo sice málo, přesto však
boby tažené tatínkem musely být.
Jiným stačila houpačka či lano na zřícenině. Počasí se umoudřilo, led roztál
a po cestě se skládala uvítací ”Tříkrálová píseň”, která se vždy zpívá při
příchodu k chatě. Všechny nás u chaty
již čekala parta ze Zlína, a tak uvítání
s písničkou opět nechybělo. Příjemná
byla i rozehřátá chata, svačinka, kterou si každý vzal z domu (zbytky
po Vánocích). Zlíňáci zajistili výborný
čaj, svařáček, venku oheň na opékání
špekáčků. Nálada byla perfektní, zpěváci pěli, jedlíci jedli, všichni se bavili.
Za poskytnutí těchto pěkných zážitků, tepla na chatě a za dobrou partu
děkujeme pořadatelům z ASPV SK
Zlín, a to předsedovi Pepovi Pšenkovi.
Lydie Staroveská, ASPV Slušovice

352-(.729e9<8ÿ29É1Ì
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Výchova ke zdraví je předmět, ve kterém se žáci dozvídají informace o zdravém životním stylu, o rizicích spojených
s užíváním návykových látek, první pomoci a celkově slouží k účelu prevence
nežádoucího chování. Na ZŠ Slušovice
se vyučuje v 7. a 8. ročníku.
V dnešní době mezi dětmi roste obliba
popíjení tzv. „energy drinků“. Většina
z nich ale netuší, jaké následky tento
nešvar může mít. V rámci učiva o zdravé
výživě v osmém ročníku jsme tato rizika
probírali a žáci se rozhodli svých znalostí
využít a formou hravého projektu je
předat svým mladším spolužákům
od třetí do šesté třídy.
Jak projekt probíhal, popsala Monika
Esterková, žákyně třídy 8.B:
Na 4. března 2016 jsme si připravili
projekt o energy drincích. Byl pro 3. – 6.
třídy. Chtěli jsme jím dosáhnout, aby
děti nepily ED a věděly, co v nich je. Akci
jsme připravovali už od listopadu, kdy
jsme se sami o ED učili. Projekt trval dvě
vyučovací hodiny a skupiny po třech
žácích měly vždy přidělenou třídu. První
hodinu jsme jim ukázali prezentaci
a ptali se jich na otázky. Druhou hodinu
jsme měli připravené aktivity. Jako třeba
malování zdravých plechovek, soutěž
o ceny nebo ochutnávku cukru s vodou.
Ta se dětem líbila asi nejvíc. Úplně nakonec jsme dětem rozdali kartičky, aby
nám napsaly svůj názor. My jsme si celý
projekt užili a doufáme, že děti také.
A hlavně, že se něco dozvěděly.
Myslím, že se projekt velmi vydařil.
Žáci 8.B se opravdu pečlivě připravili
a bylo vidět, že je akce vskutku bavila.
Myslím, že pro ně byla velká zkušenost
a zážitek zároveň, že si s námi učiteli
vyměnili na chvíli role a vyzkoušeli si,
jaké to je někoho vzdělávat. Věřím, že
do budoucna něco podobného zopakujeme.
Mgr. Barbara Kovářová

6WURPSRFLWţ
V rámci projektu „Musíme ti pomáhat“ za finančního přispění Zlínského
kraje vznikl v naší škole STROM
POCITŮ, který umožňuje žákům vyjadřovat své aktuální pocity. Tento strom
navrhla žákyně devátého ročníku
Hedvika Hrazdirová a na jeho tvorbě
se také sama aktivně podílela. S prací
ji pomáhaly spolužačky Tereza
Miklová, Daniela Vajíková, Monika
Krajčová.
Děkujeme. Helena Chromeková

5RGLOtPOXYĀtYHYìXFHDQJOLĀWLQ\
V tomto školním roce navázala naše škola spolupráci s externí agenturou, která
zajišťuje rodilé mluvčí pro výuku cizích jazyků ve školách. Naši žáci mají tedy možnost jedenkrát měsíčně absolvovat konverzační lekce s anglicky mluvícími lektory
zaměřené na běžná témata vycházející z osnov anglického jazyka naší školy.
Ostych a nejistota z úvodních hodin se s přibývajícím počtem lekcí postupně
vytrácejí a žáci se stále odvážněji pouští do neformální konverzace. Věříme, že tyto
aktivity splní cíl, se kterým byly připravovány, to je zlepšení mluveného projevu,
zvýšení lexikální i gramatické úrovně žáků a posun k co nejpřirozenějšímu používání anglického jazyka.
Marek Dlabaja

([NXU]H3UDKD
Dne 9. 3. 2016 zavítali žáci sedmých ročníků do našeho hlavního města
Prahy. Brzy zrána jsme nastoupili na vlak společnosti LeoExpress. Rychle a pohodlně
nás zavezl na místo. Potom začala naše dobrodružná cesta metrem z Václavského
náměstí na Hradčany. Někteří byli v Praze poprvé, a tak je udivila jak cesta metrem,
tak davy turistů. Prošli jsme Pražský hrad, katedrálu sv. Víta, kostel sv. Jiří, Karlův
most, Prašnou bránu, Václavské náměstí, Most lásky i Staroměstské náměstí. Tento
náročný den plný gotiky a poznání jsme zakončili návštěvou moderního nákupního
centra Palladium. Průvodce nám po celý den dělaly paní učitelky Jitka Bednaříková
a Dagmar Ledabylová a pan ředitel Rostislav Šarman, za což jim velice děkujeme.
Doufáme, že do hlavního města ještě někdy zavítáme a budeme poznávat kouzla
Prahy podrobněji. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak jsme si tento náročný den
skvěle užili.
Děkujeme za krásnou exkurzi.
Kristýna Marková a Tereza Šaurová
9
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V předvánočním čase se konalo na naší škole projektové vyučování na téma Etiketa. Žáci si díky tomuto projektu měli uvědomit, zopakovat, připomenout a v testu zmapovat znalosti a zkušenosti v oblasti společenského chování.
V pondělí byly tří až pětičlenné skupiny dobrovolníků z devátých tříd rozděleny do šestých až osmých tříd. Jejich
úkolem bylo pomoci jim při přípravě videí, prezentací a úkolů pro prvňáky
a druháky na vylosované téma.
Jednotlivé třídy zpracovávaly, jak se
správně chovat dle těchto témat: 6. A –
Sportovní zápas, 6. B – Restaurace, 7. A
– Ve škole a za školou, 7. B – Kino, divadlo, 8. A – Dopravní prostředek a 8. B
– Nakupování. Žáci to však museli stihnout během prvních tří vyučovacích ho-

din. Během této doby museli také vyřešit
test o třiceti otázkách, aby ukázali, jaký
mají o pravidlech společenského chování přehled. Poté jsme se sešli ve sportovní hale, kde nám šesťáci, sedmáci
a osmáci předváděli své prezentace
a videa. Následně pak porota tvořená
deváťáky rozhodla o umístění.
Pořadí bylo následující: na třetím
místě se umístila 7. A, druhé místo
obsadila 8. B a celkovým vítězem
tohoto projektového vyučování se
stala třída 8. A.

V úterý se na první dvě vyučovací hodiny deváťáci opět vrátili do svých přidělených tříd, kde pomáhali se seznamováním mladších žáků naší školy (1. a 2.
třídy) s pravidly chování při dané příležitosti. V jedenáct hodin pak dorazila slíbená odměna. Žáci třídy 8. A a jejich
pomocníci si společně pochutnali na vítězné pizze.
Zdeňka Štěpánová
Díky projektovému vyučování jsme se
dozvěděli mnoho zajímavostí z oblasti
etikety a společenského chování a přesvědčili se na vlastní kůži, jak je důležité
chovat se k sobě navzájem slušně
a s úctou. Vyzkoušeli jsme si, co obnáší
natáčení videí, příprava prezentací a sestavování „zábavy“ pro malé děti, ať už
jako manažeři týmů anebo realizační
tým při zajišťování videa, fotodokumentace a článku na web školy, při koordinaci jednotlivých aktivit a doprovodu
žáků z prvního stupně u nás v budově.
Žákyně devátých tříd

=ODWìÉPRV
V úterý 26. 1. 2016 se v Brně konalo regionální kolo soutěže Zlatý
Ámos. Sjeli se zde zástupci z Jihomoravského, Zlínského, Pardubického a Olomouckého kraje. Naši
školu a region reprezentovala paní
učitelka Dagmar Ledabylová.
Posláním ankety Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele České republiky je
především popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení dětí, žáků a studentů významně přispívají k utváření kvalitního vztahu mezi žáky a učiteli.
Navrhovat kandidáty do ankety mohou
pouze žáci.
Velké poděkování patří hlavně žákům
naší školy, kteří se na organizaci ankety
podíleli. Ať už 7.B třídě jako celku, tak
také Martinu Brzkovi a Anně Matušů,
kteří se ve svém volném čase podíleli
na zpracování písemností a náležitostí
přihlášky. Dále pak poděkování směřuje
k Miroslavu Záhořákovi, Lucii Brůzlové

a Lucii Škrabanové, kteří paní učitelku
reprezentovali v regionálním kole
v Brně. Soutěž je více méně soutěží žáků, alespoň v regionálních kolech.
I přes to, že paní učitelka nepostoupila do semifinálového kola, splnila tato
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anketa svůj cíl. Určitě popularizovala
pedagogického pracovníka naší školy
a zároveň vedla hlavně naše žáky k aktivitě, snaze a cíli udělat něco pro někoho druhého. A to v dnešní době není
určitě pravidlem.
Vedení školy

REALITNÍ PORADNA PRO VÁS
Jakékoliv dotazy týkající se realit zasílejte na mail
jana.musilova@re-max.cz nebo tel. 733 699 112
Co je důležité při koupi pozemku?
Najděte si místo, které vyhovuje Vašim představám a potřebám např. výhled, poloha, vzdálenost do města...
Pak uklidněte emoce a zamyslete se nad praktickou
stránkou věci. Kde jsou inženýrské sítě – elektrika, plyn,
voda, kanalizace? Co musím při stavbě splnit? Zavolejte
starostovi obce nebo na stavební úřad a zeptejte se na
podrobnosti. A pamatujte! Bez zajištěného příjezdu
k pozemku po vlastní nebo obecní cestě příp. zajištěným
věcným břemenem, se vystavujete riziku, že se jednou
nemusíte domů dostat. Bez vyřešeného příjezdu a vody,
nezískáte od banky hypotéku. Nejste si jisti? Zavolejte mi
své dotazy nebo napište na mail.
Zavolejte realitnímu makléři ihned!

Martin FRYŠ

OBKLADY A DLAŽBY
renovace a rekonstrukce
všech interiérů

Na Vaše dotazy se těší

Jana Musilová

Zárukou kvality je
16 let praxe v oboru.

tel. 773 658 116
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v Mateřské škole Sluníčko ve Slušovicích
pro školní rok 2016 – 2017
Ředitelka Mateřské školy Sluníčko ve Slušovicích oznamuje termíny a informace
o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2016-2017.
Děti mohou být přijaty do mateřské školy pouze na základě žádosti zákonných
zástupců dítěte, jejíž nedílnou součástí je vyjádření pediatra. Složku s formulářem
žádosti a podrobnými informacemi o přijímání dětí do mateřské školy je možno si
vyzvednout v budově MŠ na ulici Rovná v termínu

RGGR
Příjem žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
opatřených vyjádřením dětského lékaře (dříve „zápis do MŠ“) proběhne dne

YGREěRGGRKRG
v budově mateřské školy na ulici Rovná.
Současně se žádostí je nutno předložit rodný list dítěte.
Jana Tománková, ředitelka MŠ Sluníčko

6SROHʂHQVNi

NURQLND
• JUBILANTI
LEDEN – BŘEZEN
Alena Truhlaříková
70 let
Milada Macíková
70 let
Miroslav Valerián
80 let
Vlasta Matějčná
70 let
Jana Mannová
70 let
Františka Oškerová
95 let
Vlasta Pavlová
70 let
Josef Michalík
80 let
Alena Vávrová
75 let
Marie Horká
70 let
Miroslava Švajdová
75 let
Edvard Plšek
80 let
ing. Libuše Freundová
75 let
Alois Škabraha
80 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!
• NAROZENÍ

./$6²SURJUDPSURVHQLRU\
Program pro seniory KLAS (klub aktivních seniorů) je, jak už název napovídá, program, který reaguje na mentální a fyzické potřeby seniorů (od věku
55 let). Vznikl propojením zkušeností ze zahraničí a dlouhodobé práce se
seniory při Centru pro rodinu a sociální péči v Brně.
Program je rozčleněný do čtyř částí,
které ve svém komplexu napomáhají
seniorům udržovat samostatnost a soběstačnost, s přihlédnutím k individuálním potřebám každého účastníka.
V rámci psychohygieny se trénuje paměť, v rámci psychomotoriky pohyb,
nacvičují se různé nové kompetence
probíraných témat – záliby, koníčky, historie, četba atd. Prohlubují se tak stávající schopnosti a možnosti navození fyzické a psychické pohody, která přispívá
k relativní nezávislosti na pomoci druhých. Setkávání seniorů nabízí prostor
pro navázání nových vztahů, vzájemné
sdílení a podporu mezi účastníky jednotlivých probíhajících programů.
Zveme i vás – přijďte se mezi nás
podívat. Přispějete tak ke zlepšení
své paměti, pohyblivosti, zvýší se
vaše psychická rovnováha, rozšíří se
možnost nových mezilidských kontaktů. Přirozené procesy stárnutí
nejsou nemoc. Nemáte se zač stydět
a mnohdy v sobě objevíte netušené
schopnosti.
Touto cestou chceme poděkovat panu
Karlu Jarcovjákovi a panu Antonínu
Novákovi, kteří zakoupili pro KLAS pře-

hrávač CD. Náš program tak bude obohacen o další neméně důležitý prvek
psychohygieny, a tím je hudba, zpěv
i tanec, které do života určitě patří.
Naše pozvánka: KLAS – je tu zas, nebuď sám, přijď mezi nás.
Informace najdete na veřejných tabulích.
Zimm.

3RGěNRYiQt
Děkujeme všem přátelům, známým
a členům hasičského sboru za účast
při posledním rozloučení s naším drahým manželem a tatínkem panem
Daliborem Mikou.
Manželka a dcera s rodinou
Jako krásná vzpomínka
]ĤVWDQHYQDãLFKVUGFtFK
QDãHGUDKiPDPLQND
LYHVQHFKWHPQêFKQRFtFK

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naší milou maminkou, manželkou, sestrou, babičkou, tetou a kamarádkou paní Věrkou Pšenkovou.
Rovněž děkujeme za projevení smutku
a soustrasti.
Rodina Pšenková

Lukáš Bednařík
Filip Hodulík
Natálie Novotná
Šťastným rodičům blahopřejeme
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!
• ÚMRTÍ

Lidmila Dujková
Dalibor Mika
Věra Pšenková
Emil Kališ
Marie Kašíková
Ing. Lubomír Freund
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
UPOZORNĚNÍ
V rubrice Společenská kronika jsou zveřejňovány významné životní události občanů Slušovic. Pokud nechcete tyto informace, které se Vás osobně týkají zveřejnit, obraťte se na matriku MěÚ – písemně, osobně nebo telefonicky na tel.
číslo 577 981 376 nebo 577 983 344.

matrikářka

3RGěNRYiQt
Děkujeme Městskému úřadu ve Slušovicích za uspořádání oslavy naší kamenné svatby, dne 14. listopadu 2015
v obřadní síni. Zvláštní poděkování patří
p. starostovi ing. Petru Hradeckému, p.
Aleně Chrastinové a všem účinkujícím.
Manželé Jarmila a Milan Julinovi
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