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Pf 2019
Vážení spoluobčané,

Přejeme všem našim občanům pohodový
a úspěšný rok 2019!
Slovo starosty
Vstupujeme do dalšího výročního roku. Budeme si připomínat třicet let novodobých dějin, které nám nabídly od roku 89 využívat svobodnější možnosti v mnoha
směrech. Začátek tohoto období byl pro mnohé z nás plný očekávání a naděje
z nových cest, které se nám začaly nabízet. Pravděpodobně asi stejné prožitky
a pohnutky měli naši předkové, když zakládali před sto lety samostatný stát.
Vzpomínky na tuto dobu a stoleté výročí ještě doznívají z předcházejícího roku.
Dnešní pohled zpět v každém z nás ale určitě vyvolává různé pohledy na plnění či
neplnění očekávání z těchto převratných dob. Velmi často zaslechnu kritiku toho či
onoho, co mělo být jinak, co se nemělo měnit a mělo zůstat stejné, jako v minulých
dobách. Neopomínejme však, při jakémkoliv takovém hodnocení, přidat úvahu
o vlastním příspěvku nebo snaze posouvat věci kolem nás k lepšímu. Aspoň někdy
zaměňme hodnocení, kdo co udělal nebo neudělal správně, za vlastní přičinění
ve svém nejbližším okolí. Stačí si najít nějakou maličkost, která nic nestojí. Ani fyzickou námahu. Naše slovo je mocnější, než si myslíme a vyřčené úsudky velmi
ovlivňují celkovou náladu. Mnohá, podivuhodná témata nevědomky přebíráme
z nekončícího zdroje všelijakých námětů, podnětů a nápadů, které na nás chrlí
mobilní telefony a monitory počítačů. Čím dál častěji se veřejně přiznává, že můžeme být tímto způsobem cíleně ovlivňováni nebo dokonce manipulováni. Základem
je mnohdy záměr, že negativní informace daleko více přitahují naši pozornost.
Myslím si, že už pomalu nastává doba zamyslet se nad tím, zda je to pro nás dlouhodobě přijatelné. Nezapomínat v takovém prostředí na vlastní, v klidu promyšlenou úvahu, je dnes velmi těžké. To by ale měla být naše nedotknutelná a neměnitelná podstata a právo, které si nemůžeme nechat vzít. Mysleme na důležitost toho, že se nesmíme nechat vmanipulovat do stavu, kdy přicházíme o vlastní rozhodování a názor.
Petr Hradecký, starosta

dovolte mi, abych se Vám v krátkém článku představil jako nový uvolněný místostarosta města Slušovice.
Jmenuji se Jan Fenyk, je mi 37 let
a patřím mezi slušovické rodáky.
Pracovat pro město Slušovice jsem
začal již v roce 2015 ve funkci ředitele
příspěvkové organizace Služby města
Slušovice. Po podzimních komunálních volbách 2018 mi byl přidělen
mandát zastupitele města a na ustavujícím zastupitelstvu jsem byl zvolen
místostarostou města Slušovice.
Za velkou výzvu v tomto volebním
období považuji přípravu a realizaci
sociálního programu pro seniory, který by mohl mít v budoucnu výstup
v podobě domu pro seniory, kde by
byly poskytovány různé sociální služby.
V letošním roce budeme zpracovávat projekt na městský kamerový systém. Je to preventivní prvek na snížení drobné trestné činnosti.
Množí se otázky, kdo bude stát
v čele Služeb města Slušovice, p. o.
po mém zvolení do funkce místostarosty. Odpovědí je, že se v současné
době připravuje výběrové řízení
na nového ředitele.
V neposlední řadě, bych rád touto
cestou poděkoval všem, kteří mi důvěřovali a kteří mě podpořili.
Závěrem bych vyzval všechny, kteří
mají nejrůznější připomínky a podněty, co a jak v našem městě zlepšit nebo dělat jinak, aby se nebáli přijít
a tyto připomínky nám sdělit.
Nezapomínejme, že městská radnice
není nedobytná tvrz, ale místo, kde se
občan může setkat s vedením města
a přednést, co ho trápí, co mu chybí
nebo co se mu líbí a co ho potěšilo.
Jan Fenyk, místostarosta
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na období 2018 – 2022
Ing. Petr Hradecký – starosta města
Ing. Jan Fenyk – místostarosta
Mgr. Jindřich Elšík – radní
Mgr. Rostislav Šarman – radní
Milan Kališ – radní
Ing. Lukáš Pečiva – zastupitel
a předseda finančního výboru
Rudolf Horák – zastupitel a člen
finančního výboru
Antonín Novák – zastupitel a člen
finančního výboru
Karel Jarcovják – zastupitel a předseda kontrolního výboru
Mgr. Růžena Krupičková – zastupitelka a členka kontrolního výboru
Dušan Matůšů – zastupitel a člen
kontrolního výboru
Ing. Miroslav Gargulák – zastupitel
Horák Miroslav – zastupitel
Patrik Švejčara – zastupitel
Ing. arch. David Zbranek – zastupitel
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Vodné ........................ 47,10 Kč
Stočné........................ 35,70 Kč
Celkem ...................82,80 Kč
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• Rada města schválila rozdělení kompetencí starosty a místostarosty.
Starosta
Investiční akce města
Dotace
Výběrová řízení
Rozpočet města
Příprava obecních vyhlášek a nařízení
rady
Školství – ZŠ, MŠ
Územní plán
Vedení krizového štábu
Odpady
Personální záležitosti
Hasiči
Majetko-právní záležitosti, správa
a pojištění majetku, prodej a pronájem
Lesní hospodářství
Komise pro záležitosti občanské
a sociální
Místostarosta
Investiční akce města
Dotace
Výběrová řízení
Služby města (zaměstnanci, vodní hospodářství, nájmy nebytových a bytových prostor, kabelová televize)
Inventarizace hmotného a nehmotného majetku města
Kultura a sport
Knihovna a nová sokolovna
Sociální oblast
Dětská hřiště
Zájmové organizace
Hřbitov
Noviny
Kronika města
Vymáhání pohledávek
Pokladna
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V současné době se šíří vlna výhružných emailů, kdy je požadováno uhrazení určité finanční částky (často ve virtuální měně –
Bitcoinech), a to buď za nějaké smyšlené poskytnuté služby, kdy při
neuhrazení vyhrožují exekucí a zavedením do centrálního registru
dlužníků (faktura za reklamu apod.), nebo pod pohrůžkou zveřejnění nějakých
osobních údajů či intimních materiálů. V těchto případech nedošlo k neoprávněnému vniknutí do emailové schránky, odesílatel nemá přístup k vašim osobním
datům ani materiálům jejichž zveřejněním vyhrožuje. Vše je založeno na fikci, na
principu hromadně rozesílaných nevyžádaných zpráv (tzv. spam) s cílem zjistit, zda
se některý uživatel nechá zmanipulovat a finanční částku zašle.
V případě takových emailů doporučujeme nikdy nikomu neposílat
peníze, ignorovat podobné nevyžádané emaily, na žádné výzvy nereagovat, zprávy ihned mazat, neklikat na žádné odkazy a neotevírat
žádné přílohy takových a podobných nevyžádaných zpráv.
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• Rada města pověřila s účinností
od 8. 11. 2018 místostarostu Ing. Jana
Fenyka řízením Služeb města Slušovice
do doby jmenování zastupujícího ředitele.
• Rada města schválila smlouvu s firmou Podhoran Lukov, a.s. na zimní
údržbu místních komunikací pluhováním v zimním období 2018-2019 za stejných finančních podmínek jako v minulém roce tj. 550 Kč bez DPH/hodinu.
• Rada města schválila smlouvu se
Správou a údržbou silnic Zlínska, s. r. o.
na zimní údržbu místních komunikací
solením v zimním období 2018-2019
za stejných finančních podmínek jako
v minulém roce tj. 3 290 Kč bez DPH
za zásah a v případě doplňkového pluhování + 300 Kč bez DPH za zásah.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi
Městem Slušovice a Linkou bezpečí, z.
s., Praha. Dotace ve výši 2 000 Kč bude
použita na provozní náklady dětské krizové linky Linka bezpečí.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi
Městem Slušovice a Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., Praha. Dotace
ve výši 3 000 Kč bude použita na zřízení
babyboxu nové generace ve Vsetínské
nemocnici.
• Rada města schválila darovací
smlouvu, na základě které Základní škola Slušovice obdržela dar ve výši 4 000 Kč
od Asociace sportů ČR, z. s. Praha
na nákup sportovního vybavení školy.
• Rada města vzala na vědomí rozvrh
využití učeben v ZŠ Slušovice Základní
uměleckou školou Zlín, Štefánikova
2987, Zlín. Využití učeben je bezplatné.
• Rada města schválila bezplatný pronájem prostor sokolovny (bez doplňkových služeb) pro příspěvkové organizace
města – Základní školu Slušovice vč.
koncertů ZUŠ, Klub rodičů při ZŠ
Slušovice, Mateřskou školu Sluníčko,
SDH Slušovice, DSO-Mikroregion
Slušovicko a Místní akční skupinu
Vizovicko a Slušovicko.
• Rada města schválila oddávací dny
pro uzavírání manželství (pátek - 13,45
– 14,45 hodin, sobota - 10,30 – 11,30
hodin). Místo pro uzavírání manželství je
obřadní síň MěÚ Slušovice. Oddávajícími
jsou určeni – starosta města Ing. Petr
Hradecký, místostarosta Ing. Jan Fenyk
a radní Mgr. Jindřich Elšík.
• Rada města schválila konání silvestrovského ohňostroje na dostihové dráze
za cenu 50 000 Kč.
(Více na www.slusovice.cz)
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V letošním roce se konalo
v knihovně 32 akcí, na kterých jsme
s kolegyní přivítaly 546 návštěvníků.
Postupně knihovnu navštívily všechny třídy MŠ Sluníčko a 1. – 5. třídy
ZŠ.
Nejmladší děti – Kuřátka z MŠ na náměstí se přišla seznámit s knihovnou,
starší děti z MŠ na ul. Rovné se dozvěděly, jak se chovat ke knihám. Děti měly
opět připraveny leporela a dětské knížky, které si mohly prohlížet. Dvě třídy
předškoláků poznávaly při besedě S Večerníčkem za pohádkou znělky z televizních večerníčků nebo podle nápověd
hádaly, o kterou pohádku se jedná.
Večerníčky poznávaly také děti z MŠ
v Březové.
Proběhlo také slavnostní pasování
prváčků na čtenáře. Tentokrát byly
pasovány tři třídy, každá z nich byla pasována zvlášť. Děti dostaly glejt, v němž
stojí psáno, že se staly čtenáři. Byly oceněny řádem, který všem dal na vědomí,
že již umí číst – odznáček Už jsem čtenář. Dostaly také čestný čtenářský průkaz a měly možnost (pokud přišly se
svými rodiči do konce prázdnin
do knihovny) přihlásit se do knihovny
na rok zdarma. Poznámka pro rodiče:
pokud jste nestihli přijít své děti přihlásit, můžete je samozřejmě zaregistrovat
i nyní, jen s tím rozdílem, že bude nutno
zaplatit registrační poplatek 30 Kč
na rok. Máme spoustu krásných knih
pro děti, fond stále doplňujeme.
Druhé třídy se v měsíci, kdy se autor
narodil, tj. v dubnu, dozvěděly něco
nového při besedě o Václavu Čtvrtkovi.
Třetí třídy se dozvěděly zajímavosti ze
života oblíbené autorky knih pro děti
Astrid Lindgrenové. Zjistily také, že svého času se kvůli knize Pipi Dlouhá punčocha zvedla vlna nevole, protože rodiče
a učitelé se báli, že děti začnou revoltovat podobně jako Pipi, celým jménem
Pipilota Citrónie Cimprlína Mucholapka
Dlouhá punčocha.
Čtvrté třídy si hrály s naším krásným
českým jazykem. Žáci nejprve společně
řešili hádanky a byli šikovní – na jazykolamech si jazyk nezlámali. Ve skupinkách poté řešili kvízy, skládali rozházená
pořekadla, ze zadaných slov tvořili větu.
Žáci pátých tříd se na chvíli stali mladými detektivy. Nejprve jsme si povídali
o detektivech a detektivních příbězích
pro děti, pak se kluci a holky jako správní detektivové snažili samostatně vyřešit
otázky, které dostali. Na konci zjistili,
jací by z nich byli detektivové.
Konala se kreativní dílnička – tvoření ze starých CD a papíru.

Nejmladší děti a jejich maminky ze
Slušovic a blízkého okolí mají již od roku
2013 tradičně první úterní dopoledne
v měsíci pro sebe dětské oddělení
(dopoledne pro maminky s dětmi).
Výjimkou jsou pouze letní prázdniny.
Tento rok jsme zde přivítaly i maminky
z Klubu maminek ze Hvozdné, které zde
měly zvlášť svá dopoledne pro maminky
s dětmi (5x).
Navštívili nás i malošci z jesliček.
Děti mají ve svém oddělení k dispozici
různé stolní hry k hraní v knihovně.
Mladší děti si mohou v malované truhle
vybírat ze spousty plyšových hraček, se
kterými si mohou v knihovně hrát.
V druhé truhle najdou krásnou stavebnici. Děti si mohou také vybrat některou
z omalovánek, které jsou pro ně připraveny, a vymalovat si ji v knihovně nebo
si ji odnést domů. V dětském oddělení si
mohou na počítači zahrát některou
z hezkých her, řešit kvízy či prohlížet
encyklopedie.
V březnu (Březen měsíc čtenářů)
a v říjnovém Týdnu knihoven se zájemci mohli zaregistrovat do knihovny
na rok zdarma.
V prvním čtvrtletí jsme se jako již několik let předtím přidali ke sbírce kabelek do Kabelkového veletrhu Naděje
Zlín. Děkujeme, že jste opět darovali
velký počet kabelek, které pomohly
k záměru Naděje Zlín dostavět za utržené finance pergolu, aby také nepohybliví
klienti mohli trávit svůj čas na čerstvém
vzduchu.
V roce 2019 se plánujeme k akci zase
přidat, takže pokud pod stromečkem
najdete nové kabelky a budete starší
modely vyřazovat, rády s kolegyní ty
odložené od Vás po vyhlášení sbírky převezmeme v městské knihovně.
Stále probíhá i sbírka pro zlínský
Útulek pro zvířata v nouzi - čisté textilie (ručníky, prostěradla apod.) a také
pochoutky, piškoty, krmivo pro psy
a kočky, stelivo pro kočky, potřeby pro
psy (vodítka, obojky, misky a další potřeby - i starší). Matrace v současné době
nepřijímáme. Za textilie jsou v útulku
v současné době rádi, v zimě se jich vždy
spotřebuje hodně. Máte-li cokoliv, co
chcete darovat, stačí přinést dobrůtky
a textilie do knihovny v půjčovní době.
Městská knihovna ve Slušovicích poskytuje na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb
v rámci regionálních funkcí uzavřené
mezi Krajskou knihovnou Františka
Bartoše ve Zlíně a Městem Slušovice regionální knihovnické služby těmto
knihovnám regionu: Obecní knihovně

v Březové, Hrobicích, Neubuzi,
Želechovicích nad Dřevnicí a Místní
knihovně v Dešné.
Zpracováváme pro ně nové knihy (zapisujeme, obalujeme, značíme), vyřazujeme knihy opotřebované či zastaralé,
opravujeme poškozené, jednou za pět
let provádíme revizi knihovního fondu.
V roce 2018 jsme provedly revizi
v Obecní knihovně v Želechovicích nad
Dřevnicí. Rukama nám přitom prošlo více než 6.200 knih, které jsme musely
přenést k počítači, nasnímat do programu, projít, které knihy si zaslouží vyřadit,
které opravit či přebalit. Obecním
knihovnám poskytujeme metodické vedení, konzultace, pomáháme s granty.
Tato činnost obsáhne každoročně přibližně 300 hodin.
V letošním roce do našeho knihovního fondu přibylo bezmála tisíc
knih. Pokud chcete zjistit, jaké knihy
máme pro Vás k dispozici, můžete se
podívat do on-line katalogu na webových stránkách knihovny www.slusovice.knihovna.cz. Výběr je opravdu velký
a najdete u nás spoustu novinek.
Děkujeme všem, kdo jste darovali
knihy do městské knihovny a obohatili tak knižní fond. A také těm
z vás, kdo jste darovali nepotřebná
CD pro dílničku.
Ke konci listopadu evidovala knihovna
548 registrovaných čtenářů, z toho 220
do 15 let (40 % čtenářů knihovny – je
skvělé, že děti u nás čtou). Letos markantně přibylo výpůjček dětských knih,
oproti loňskému roku. Přibližně o 500
výpůjček. Musíme děti (a potažmo rodiče a učitele, které je k tomu také vedou)
pochválit, jsou šikovné a čtou.
Knihovna přivítala do 30. listopadu 6.190 návštěvníků a bylo vypůjčeno 15.890 knih a časopisů.
Za prosinec se číselné ukazatele samozřejmě ještě navýší, ale v době uzávěrky
Slušovických novin jsem Vám mohla dát
k dispozici pouze ukazatele do konce
listopadu.
Děkujeme za Vaši přízeň v uplynulém
roce, přejeme hodně štěstí, lásky, zdraví
a šťastné vykročení do nového roku
2019 a budeme se těšit na setkání
s Vámi v městské knihovně.
Jana Kapustová
vedoucí Městské knihovny
ve Slušovicích
www.slusovice.knihovna.cz
tel. 575 570 636
facebook: www.facebook.com/
knihovnaslusovice
3

Milí přátelé,
prožívání adventní doby, nás má připravit na prožití vánočních svátků.
Víme z učení církve, že Pán celého světa, se rozhodl stát se člověkem. Měl to
ve svém plánu od samého začátku lidské existence, zvláště tehdy, když člověk neposlechl svého Stvořitele a začal
naslouchat Božímu odpůrci. Boží Syn se
stává člověkem, aby napravil lidské selhání. Ježíšovo narození a pak celý jeho
život je velkou výzvou, abychom se zamysleli nad tím, jaký postoj zaujímá
naše srdce k pozemským statkům. Pán
celého světa nepřichází na tento svět
v paláci, jak se mylně domnívali oni
mudrci z východu, které tradice nazývá
„Tři králové, nebo mágové“. Boží Syn
přichází na svět v jeskyni v odlehlé vesničce, v Betlémě. Neměl kolébku, ale
položili Ho do jeslí, odkud již kompletní
rodina (Ježíš, Maria a Josef) spěšně
a na pokyn životního průvodce, anděla,
odchází, aby zakusila život v exilu.
Odcházejí do cizí země, do Egypta.
Ježíš ve svém veřejném působení,
když už měl kolem sebe spoustu posluchačů a svých učedníků, veřejně blahoslavil chudé v duchu a řekl, že jejich je
nebeské království. Chudoba, kterou
po nás všech Pán žádá, není ani nečistota, bída, nedbalost a určitě ani lenost. Máme se naučit odpoutanosti
od hmotných a viditelných věcí tohoto
světa. Pohled na začátek Ježíšova života v Betlémských jeslích a také na závěr
Ježíšova života na kříži, je výmluvnou
výzvou a možná také povzbuzením,
abychom chápali svůj život jako cestu
do Božího království, tedy jeho království je věčné, ono nemá konce. Z této
odpoutanosti ve svém životě snáze pochopíme život svaté Matky Terezy
z Kalkaty, která prožívala chudobu
s nejchudobnějšími lidmi tohoto světa,
ale vždy chtěla být misionářkou Boží
lásky. Je naprosto nepochopitelné, když
jeden podnikatel jí sebral živobytí, které
měla pro své sirotky, a nechal ji méně,
než je životní minimum, Matka Tereza
říká: „Bůh Vám žehnej.“ Onen podnikatel říká: „Matko, jak je možné, že mne
nemáte v nenávisti?“ Ona však na to
odpovídá: „ Jak vás mohu nenávidět,
když Bůh vás miluje!“ Tuto nepodmíněnou a bezbřehou lásku k lidem se
Matka Tereza, dnes již svatá, naučila
od Ježíše v jeslích a od Ježíše na kříži.
Naše přítomnost u jeslí a v kostele
na bohoslužbách ať nás všechny naplňuje láskou k Bohu a k lidem. Abychom
všichni prožívali vánoční svátky inspirované Boží dobrotou a Jeho nekonečnou
láskou, k tomu vám všem žehná
otec Emil.
4
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Noc kostelů ve Slušovicích
V pátek dne 25. 5. 2018 se podruhé
v našem městě konala Noc kostelů.
Pro spoluobčany a poutníky z okolních
obcí byl připraven bohatý a pestrý program. Po mši svaté byla komentovaná
prohlídka kostela, které se ujal pan Radek
Kališ. Vystoupila také schola CANTIAMO
a schola mladých. Pan Josef Bečica si připravil krásný varhanní koncert. Nevšedním
zážitkem bylo hudební vystoupení pana
Jiřího Kundla na klarinet, paní Moniky
Dedičové na hoboj a na varhany zahrál
pan Stanislav Matůšů. Program končil
adorací při svíčkách. Pro děti i dospělé
byla přichystána tvořivá dílna. Pan Karel
Skočovský po celý večer prováděl návštěvníky kostelní věží a ukazoval evropsky významnou lokalitu netopýrů.
Děkujeme všem farníkům, kteří přispěli
svým výtvorem do stánku s občerstvením.
Za záštitu a podporu děkujeme městu
Slušovice a obcím Veselá a Neubuz.
Dne 13. 1. 2018 se konal v sokolovně
ve Slušovicích již 8. FARNÍ PLES.
Celý večer se nesl v námořnickém duchu. K tanci a poslechu zahrála skupina
Kosovci. Výtěžek z plesu byl použit na nákup nového ministrantského oblečení.
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Během roku byly zorganizovány
Klubem křesťanských žen, a to díky aktivitě paní Marie Oškerové, tři autobusové
zájezdy na Sv. Hostýn. V červnu pak skupina farníků vykonala pěší pouť na Sv.
Hostýn, kde je již několik let umožněno
přespávání v poutním domě. Turistická
trasa Hostýnskými horami je nádherná,
poutníci se pravidelně zastavují
na Skalném, aby se občerstvili a nabrali
sílu na zdolání posledního náročného
úseku. Pokud chce někdo navštívit Sv.
Hostýn pohodlnější a kratší cestou, je
velmi pěkná asi dvouhodinová trasa
z Tesáku.
Dalším naším oblíbeným místem je
Velehrad, kde v říjnu prosili naši farníci
za rodiny, nová kněžská a řeholní povolání při společné pouti děkanátu Vizovice
a Zlína.
V únoru kolem Hromnic je to
Hromniční pouť ve Šternberku. Zde
matky i otcové se modlí a zapalují svíce
za své děti.
I prosinec lákal k výletům. V sobotu 8.
prosince, na svátek Panny Marie, jsme se

Farní ples v Nové sokolovně
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Poutní mariánské místo Turzovka

vydali na poutní mariánské místo
TURZOVKA na Slovensku. Vyjížděli
jsme po 6 hodině autobusem, abychom
stihli včas dojet pod horu Živčák. Ani náledí nám nepokazilo radost z hodinového
výšlapu k nově postavenému kostelu.
Cestou jsme se modlili a zpívali. Byli jsme
odměněni nádherným výhledem z terasy
u kostela a vevnitř překrásnou monumentální mozaikou z dílny mistra Rupnika. Při
mši svaté v byl zcela zaplněný kostel. Poté
jsme se sešli v kapli v lese, kde jsme se
společně s Otcem Červenkou pomodlili
a dostali požehnání na cestu.

Svátost biřmování uvádí pokřtěné dále
do křesťanského života. Přijímají Ducha
svatého a jsou naplněni silou, aby mohli
vydávat svědectví a růst ve víře. Osmnácti
biřmovancům udílel tuto svátost pomocný biskup Josef Nuzík z Olomouce. Zároveň s ním koncelebrovali náš pan farář
Emil Matušů a oravský děkan Otec Jan
Marhefka.
1. svaté přijímání je velká slavnost a pro
mnohé nezapomenutelný zážitek. Děti
poprvé přijímají Pana Ježíše v podobě
malého chleba – hostie. První a druhou
třídu učí náboženství sestry Adéla a Jolanta ze Štípy. Třetí třídu připravuje paní
katechetka Krajčová a Otec Emil Matušů,
který dětem tuto svátost uděloval.

Hromniční pouť ve Šternberku
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Vážení spoluobčané,
jelikož se množí dotazy na mou
osobu ohledně rozdílu mezi Sborem
dobrovolných hasičů (dále jen SDH)
a Jednotkou sboru dobrovolných
hasičů (dále jen JSDH) našeho města, tak mi prosím dovolte, abych
Vám krátce vysvětlil rozdíl mezi SDH
a JSDH.
SDH – je spolek, který má své registrované členy ve Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Každý člen platí členský poplatek. V našem městě se sbor
podílí na různých veřejně prospěšných,
kulturních a sportovních akcích: např.
výchova mládeže v požárním sportu,
pořádání závodů v požárním sportu,
končinové zábavy a spousta dalších akcí. U SDH je nejvyšším funkcionářem
starosta sboru.
JSDH – jejich činnost spočívá hlavně
ve výjezdech k různým mimořádným
událostem (požáry, technické pomoci
atd.), dále se starají o techniku, vybave-

ní, sebevzdělávání se a podílí se i na zajišťování různých společenským akcí
v naší obci. Zajištění akce schopnosti
jednotky je dána zákonem o požární
ochraně a v dnešní době je finančně
náročná. Jednotka úzce spolupracuje
s Hasičským záchranným sborem
Zlínského kraje a rozvíjí spolupráci se
Zdravotnickou záchrannou službou
Zlínského kraje. Nejvyšším funkcionářem
u JSDH je velitel jednotky, který je přímo
podřízen starostovi města.
Člen SDH může a nemusí být členem
JSDH, a to platí i v opačném případě.
V našem městě se snažíme, aby tyto dvě
organizace spolu vycházely, spolupracovaly a nezaniklo SDH na úkor JSDH, jak
se to už stalo v mnoha obcích.
Doufám, že vysvětlení dané problematiky je dostačující.
Rád bych vám tímto popřál do nového roku 2019 všechno nejlepší, hodně
zdraví a úspěchů jak v soukromém, tak
i v profesním životě.
Michal Novák
velitel SDH a JSDH Slušovice

PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů Slušovice
děkuje starostovi města, radě, zastupitelstvu, občanům Slušovic, sponzorům,
členům SDH a jejich rodinným příslušníkům a všem ostatním příznivcům za nezjištnou pomoc a za podporu naší činnosti v oblasti represe, prevence, sportu
a kultury v roce 2018.

Sbor přeje, aby poselství Vánoc,
láska, pokoj a mír, spolu s darem
zdraví Vás všechny provázeli celým rokem 2019.

POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na tradiční
KONČINOVOU ZÁBAVU, která se
bude konat 2. 3. 2019 v prostorách
Soko-lovny.
Za výbor SDH Slušovice
starosta Milan Novák
5

Tříkrálovou sbírku každoročně pořádá Charita Česká republika za spolupráce farností, obcí a měst, skautů i škol. Králové šíří poselství radosti a požehnání všem, které navštíví. Dalším posláním sbírky je pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám v regionech, kde sbírka probíhá. Také město Slušovice,
Římskokatolická farnost Slušovice a skauti se každoročně zapojují do této
sbírky, která se koná vždy začátkem ledna.
dřuje malé poděkování pro všechny,
Dobrovolníci z řad dospělých i dětí
kteří se do koledování zapojili.
tvoří skupinky, které vyrážejí do ulic.
Pokladničky s penězi jsou předány na
Nejdříve se ale musí nahlásit na Charitu
počet dospělých dobrovolníků, kteří povedou skupinky. Nám se v letošním roce
2019 podařilo vytvořit 16 skupinek koledníků a doplnit je o 46 dětí.
Samotné sbírce předchází příprava
korun, která proběhla v pátek odpoledne ve skautských klubovnách. Dále se
domlouvají trojice koledníků, připravují
se všechny potřebné věci, obleky a v
neposlední řadě se určují trasy, aby se na
nikoho nezapomnělo. V sobotu ráno se
vše rozdá, králové se obléknou a potom
se všichni přesunou do kostela na požehnání. Opatřeni křídou, kasičkou, cukry a kalendáříky se vydávají do ulic
města Slušovice, aby předávali toto požehnání. Vždy po skončení se koledníci
schází ke společnému obědu, který vyja-
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Městský úřad Slušovice, odkud si je odváží Charita Zlín. Tyto peníze jsou následně odeslány na sbírkový účet a podle daných pravidel Charity ČR jsou
přerozdělovány. V letošním roce se ve
Slušovicích vykoledovalo 82 581 Kč.
Všem koledníkům, organizátorům,
dárcům či jakkoli zapojeným lidem do
této charitativní činnosti patří velké poděkování.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
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DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Letošní téma bylo „Za poznáním,
za obchodem i za prací aneb Cesty jako
tepny civilizace“. Na rozdíl od minulých
ročníků, které byly zaměřené spíše
na konkrétní historická období, letošní
téma šlo napříč různými obdobími.
Deváťáci tak měli možnost zopakovat si
učivo ze sedmého i osmého ročníku
a sedmáci zase museli nastudovat učivo
pro osmý i devátý ročník. Všichni soutěžící se s tímto nelehkým úkolem „poprali“ skvěle, o čemž svědčí vysoké počty
bodů, kterých dosáhli.
Do okresního kola postoupili:
Tereza Kapustová (1. místo), Michal
Dolanský (2. místo), Šimon Chovanec
(3. místo).
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci,
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou
ÚP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit
zájem žáků o technické a přírodovědné
obory. Soutěže se na naší škole zúčastnilo celkem 62 žáků osmých a devátých
ročníků.
Nejlepšího výsledku dosáhl Michal
Dolanský, který získal 70 bodů.
Druhé místo obsadila Barbora
Dolinová se součtem 63 bodů a třetí
byla Denisa Jahodová, která získala
61 bodů.
HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO
CHEMIKA ČR
Celkem se školního kola zúčastnilo 12
žáků devátého ročníku.
1. místo: Michal Dolanský (53 b.),
2. místo: Lucie Hrbáčková (47 b.),
3. místo: Tomáš Šimeček (46 b.)
Jana Kořenová, Vladimír Bělín

Úspěšní žáci ZŠ Slušovice
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Mezi našimi žáky se najde spousta těch, kteří si plní své běžné školní povinnosti
a ve svém volném čase se věnují dalším aktivitám. A mnozí z nich jsou velmi úspěšní.
Stanislav Matúšek a Michal Pavlík jsou sportovci, kteří se věnují tradičnímu
karate. V roce 2018 se oběma velmi dařilo. Stali se vítězi několika národních pohárů
a sezónu završili tituly mistrů republiky v disciplíně kata - Stanislav v kategorii žáci C
a Michal v kadetech. Michal byl dále nominován i na mistrovství světa, které se konalo v říjnu v kanadském St. John’s. Tam završil sezónu stříbrnou medailí v kategorii
kata team a čtvrtým místem v kata jednotlivců.
Další úspěšnou sportovkyní je Michaela Kurtinová. Tato nadaná a skromná dívka
se již dlouho věnuje sportovnímu aerobiku. Úspěchů má na kontě celou řadu. Je
mistryní Evropy jako členka tria sportovního aerobiku a v téže kategorii skončila třetí
na mistrovství světa. V roce 2018 byla jednou z pěti úspěšných a získala z rukou
radního pro školství Petra Gazdíka a dalších členů krajské rady Ocenění žáků Zlínského
kraje.
Sportovní disciplínou Niny Jarošové je krasobruslení. V loňské sezóně Nina reprezentovala Zlínský kraj na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR. Pravidelně
závodí v českém poháru, kde se již dokázala probojovat i na stupně vítězů. Za svůj
největší úspěch považuje postup mezi 24 nejlepších krasobruslařek, které byly nominovány na Mistrovství ČR.
Nejen sportem živ je člověk. Pavel Jadrníček je výborný hudebník – trumpetista.
V soutěži základních uměleckých škol ve hře na trubku vyhrál v roce 2018 všechna
postupová kola a v celostátním finále obsadil mezi devíti nejlepšími trumpetisty ČR
druhé místo. Kromě hry na nástroj je velmi úspěšný i v sólovém zpěvu, ve kterém se
stal vítězem okresního i krajského kola.
Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy i města a přejeme mnoho dalších
úspěchů - sportovních, uměleckých a samozřejmě i studijních.
Vedení ZŠ Slušovice
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Florbal je v naší škole stále jedním z nejoblíbenějších kolektivních sportů. V podzimní části sezóny se všem našim družstvům podařilo probojovat se do okresního finále, které se
tradičně konalo v ZŠ Mánesova Otrokovice. Nejvýraznějšího
úspěchu dosáhli na tomto turnaji starší chlapci (8.–9. třídy),
kteří vybojovali v silné konkurenci 2. místo. Družstvo mladších
žáků (6.–7. třídy) skončilo v tomto turnaji páté.
V dívčí kategorii se v podstatě zopakovaly výsledky chlapců.
Mladší dívky skončily v okresním finále druhé a starší páté.
Děkujeme všem reprezentantkám a reprezentantům za jejich výkony a přejeme hodně dalších florbalových úspěchů.
Složení družstev
Mladší žákyně: Natálie Býmová – brankářka, Barbora Jurčíková, Anna Jurčíková, Patricie Kománková, Justýna Vičarová,

Lucie Čuříková, Alexandra Hlaváčová, Anna Smetanová, Sára
Garguláková, Magdaléna Jakubová, Kristína Jakubová
Starší žákyně: Vendula Oškerová – brankářka, Viktorie Krejčí,
Daniela Janků, Marie Kasalová, Veronika Vyvlečková, Magdaléna Jurčová, Zuzana Večeřová, Aneta Gerychová, Andrea
Janků, Michaela Kašná, Natálie Pekařová, Karolína Řeháková
Mladší žáci: Petr Molek – brankář, Filip Kovář, Matyáš Divílek,
Martin Smetana, Jakub Vykopal, Lukáš Korpas, Matěj Juchelka,
Michal Gajdošík, Ondřej Divila, Michal Grebeníček, Ondřej
Divila
Starší žáci: Pavel Divoka – brankář, Adam Bednařík, Miroslav
Juřík, Šimon Chovanec, Viktor Trunkát, Martin Vajďák, Josef
Waloszek, Filip Hargaš, Tomáš Brhel, Jakub Škrabana, Michal
Kolečkář.
Marek Dlabaja, Jan Nahodil
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V pátek 30. 11. 2018, před první adventní nedělí, rozsvítili žáci Základní
školy Slušovice a děti z mateřské školy
Sluníčko ve Slušovicích vánoční strom.
V chladném podvečeru se sešlo mnoho rodičů, dětí a přátel školy, aby si poslechli koledy a básničky v podání předškoláčků a žáků školní družiny. Děti pak
svým odpočítáváním rozsvítily vánoční
strom. Všichni přítomní si mohli zakoupit spoustu vánočních výrobků žáků naší
školy. Připraveno bylo občerstvení
od Klubu rodičů a kuchařek školy.
Objevil se i Mikuláš se svou družinou.
Za přípravu akce patří velké poděkování
všem, kteří se na její organizaci podíleli,
ať už to byly maminky z Klubu rodičů,
město Slušovice, které poskytlo stánky,
naši deváťáci, zaměstnanci školy a školky a další, kteří se snažili zpříjemnit
předvánoční čas dětem i dospělým.
Klub rodičů, vedení školy
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Pomoc v nejtěžších okamžicích života, ve chvíli, kdy
život končí, nabízí domácí hospic Devětsil umírajícím
na Vsetínsku od ledna 2016. Dobrou zprávou pro rodiny,
které se rozhodly doma pečovat o své nevyléčitelně nemocné, je, že od října 2018 poskytuje Devětsil služby
zdarma. Podařilo se totiž podepsat smlouvy téměř se
všemi zdravotními pojišťovnami.
„Za podepsáním smluv se zdravotními pojišťovnami je nepřetržité dvouleté úsilí. Od října 2018 máme podepsané
smlouvy s VZP, VoZP, OZP, ZPS, ZPMV, RBP. Pouze Česká průmyslová zdravotní pojišťovna s námi smlouvu neuzavřela,“ uvedla Ilona Ostřanská, vedoucí domácího hospice Devětsil.
„Vynaložené úsilí ovšem stojí za to. Rodiny, které jsou sevřeny
blížícím se odchodem milovaného člověka, se nemusí starat
i o finanční stránku poskytované odborné péče,“ dodává
Ostřanská a doplňuje: „Z reakcí rodin, které tímto obtížným
obdobím a ztrátou blízkého prošly je jednoznačné, že možnost završit svůj život v domácím prostředí je ta nejlepší věc,
kterou pro svého blízkého mohly udělat.“
Slyšet z úst lékaře, že ukončuje léčbu, protože nemoc již
hodně pokročila, je jednou z těch nejtěžších chvil. Před nemocným a jeho rodinou najednou vyvstává řada otázek. Nechat
blízkého v nemocnici nebo o něj pečovat doma? Může vůbec
vážně nemocný člověk doma umírat? Co budu dělat, když se
jeho stav zhorší? Pomoc v takovém případě nabízí právě domácí hospic Devětsil. „Multidisciplinární tým složený z lékaře,
zdravotních sester, sociálního pracovníka, ale i psychologa
a duchovního, je k dispozici nemocnému, ale i všem, kteří
o něj pečují. Sestra a lékař jsou na pohotovosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Rodinného příslušníka, který o nemocného
pečuje, naučíme vše potřebné. Dostane potřebné léky, pokud
by se zdravotní stav nemocného náhle zhoršil. Nejdůležitější
pro pečující je pohotovostní telefonní číslo na sestru, které
může volat kdykoliv, když si neví rady. Pokud se nepodaří vše
vyřešit po telefonu, sestra k nemocnému přijede, a to kdykoliv.
Garantujeme příjezd do půl hodiny,“ popsala Ostřanská a pokračuje: „Součástí našich služeb je také možnost zapůjčení
polohovací postele, toaletní židle, ale i přístrojů např. koncentrátor kyslíku nebo odsávačka. Součástí péče je také poskytnutí všech léků a potřeb hrazených z veřejného zdravotního
pojištění, např. jednorázové inkontinenční pomůcky.“
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Domácí hospic Devětsil poskytuje své služby osobám od 19
let, v okruhu do 25 km od Vsetína včetně Valašského Meziříčí,
Valašských Klobouk, Vizovic a Slušovic. Obrátit se o pomoc
nebo o radu můžete u vedoucí služby Bc. Ilony Ostřanské
na telefonním čísle: 731 640 764.
Z dopisu paní L., která využila služby domácího hospice Devětsil:
„Můj manžel si moc přál, aby poslední dny života mohl
dožít doma, kde to tolik miloval, se svými blízkými a rodinou.
Když jsem se v Brně na Masarykově onkologickém ústavu
dozvěděla, že léčba přestala účinkovat a že manžela propustí
do domácí péče, byla jsem pevně rozhodnuta, že vyhovím
posledním přáním manžela. Netušila jsem, co všechno to obnáší. Fyzicky jsem na to byla připravená, ale psychicky mě to
lámalo. Přišly pochybnosti, jestli na to stačím, jestli to dělám
dobře. Na doporučení kamarádky jsem se obrátila na domácí
hospic Devětsil a bylo to mé nejlepší rozhodnutí. Díky sestřičkám, které nás navštěvovaly doma, jsem vždy dostala pomoc
a cenné rady, jak jít dál. Staly se mi rádkyněmi i vrbou, naslouchaly mým projevům smutku a steskům. Děvčata rovněž zajistila léky a zdravotní pomůcky, které jsme potřebovali. Velkou
službu a skvělý profesionální přístup a empatii prokázali oba
mladí lékaři. Chci z celého srdce upřímně poděkovat všem,
kteří jste nám, v posledních dnech života manžela, pomáhali.
Moc si vážím Vaší neocenitelné služby, která je tady pro nás
všechny ve chvílích nejtěžších. Jen s Vaší pomocí bylo možné
srovnat si myšlenky o konci života a překonat vše, co je s tím
spojeno. S vděčností a úctou, L.“
Diakonie Vsetín (2004 – 2018) je největší poskytovatel sociálních služeb na Vsetíně s 14 letou tradicí. Zajišťuje komplexní
služby pro seniory, kteří ztratili svou soběstačnost a jsou odkázáni na pomoc druhých. Rovněž nabízí pomoc dospívajícím či
rodinám s dětmi, kteří jsou dlouhodobě v nepříznivé sociální
situaci a nedokáží ji sami řešit. Od roku 2016 poskytuje službu
domácího hospice. Diakonie Vsetín zaměstnává 99 stálých zaměstnanců, poskytuje podporu přibližně 430 uživatelům ročně.
Terénní hospicová a odlehčovací služba
Smetanova 1484, Vsetín, 7. patro
Telefon: 731 640 764
www.diakonievsetin.cz

-DQ=HWěN9RMiFL]DMDWFLOHJLRQiőL
Další monografie Ing. Jana Zeťka, vydaná v roce 2018, nese název Vojáci,
zajatci, legionáři. Jde již o patnáctou
publikaci tohoto autora, jejichž přehled
je v závěru této knihy uveden. Kniha má
143 stran a její text je doplněn velmi
bohatou přílohou ve formě cenných fotografií nebo v podobě kopií historických dokumentů, např. korespondence
legionářů a kopií dalších archivních materiálů, které s daným tématem souvisí.
Věděl jsem, že se autor zabývá studiem válečné korespondence jeho dědy
Jana Zeťka (1885–1971), účastníka 1.
světové války, legionáře, který se z ruského zajetí vrátil přes Vladivostok zpět
do Zádveřic. Netušil jsem však, že se
autorovi podařilo nashromáždit tolik
cenných dokumentů k tomuto období,
a to nejen ze Zádveřic či Vizovic, ale
i z dalších míst naší vlasti. Kromě rodinné korespondence měl autor možnost
prostudovat korespondenci účastníků 1.
sv. války z archivu evangelické farnosti
v Zádveřicích a dopisy pana faráře Josefa
Jadrníčka. Velmi cenné jsou pak deníky
Jana Zeťka a Jiřího Málka ze Zádveřic
nebo paměti Vladislava Rychlíka a Josefa
Sulíčka z Vizovic. Zejména deník Jana
Zeťka je velmi čtivý a poskytuje čtenáři
základní představu o situaci válečných
zajatců v Rusku. Autor se v knize věnuje
doposud opomíjenému a polozapomenutému tématu úlohy našich vojáků v 1.
světové válce, kteří podle některých názorů přece bojovali „jen za císaře pána“.
Tato válka, která skončila 11. listopadu
1918, však změnila celý svět a samozřejmě i Evropu a vytvořila podmínky pro
vznik samostatného československého
státu, jehož sté výročí vzniku jsme si
tento rok dne 28. října připomněli.
V této knize jsou na základě dobových
dokumentů popsány těžké osudy několika desítek účastníků 1. světové války
a jejich rodin. Nejvíce údajů měl autor
samozřejmě o vlastní rodině a o osudech svého dědečka. Z regionu Vizovicka
narukovalo do války určitě až několik
stovek mužů, z nichž mnozí padli a k ro-

Ilustrační foto

dinám se nevrátili. Historické dokumenty nashromážděné v této knize oživují
válečné osudy jednotlivých vojáků, zajatců a legionářů z Podřevnicka a zůstanou tak zachovány pro budoucnost.
I když jde v porovnání se sedmdesáti
milióny účastníků 1. světové války o poměrně malou skupinu, je nesporné, že

jsou jejich součástí a že svým dílem přispěli na utváření novodobých, moderních světových dějin. Doufám, že takto
na ně bude pohlíženo v budoucích letech a že tato kniha bude jedním z podkladů pro jejich objektivnější posouzení.
RNDr. Jan Mikeska, CSc.

PŘIJMEME ŘIDIČE
sk. B, C, C+E

Pravidelná přeprava CZ/D zánovními
vozidly Mercedes.
Výplata v pravidelném termínu.
Praxe výhodou. Osobní jednání.

tel. +420 602 530 279
e-mail: danad@danad.cz
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Vážení Slušovičtí občané,
jsme Muzeum civilní obrany Praha z.s., které se mimo jiné zabývá záchranou
kulturního dědictví pro naše příští generace. Snažíme se mj. zprovoznit a zachránit vědomosti a techniku vzniklou ve vašem bývalém Agrokombinátu
JZD Slušovice, která byla prodávána pod značkou TNS (Ten náš systém).
Archiv samotného TNS byl přesunut neznámo kam, počítače a náhradní díly zlikvidovány do kovošrotu. Dokumentace a software bohužel také. Z celé republiky se
nám podařilo sehnat několik exponátů, mezi kterými je TNS SC, TNS GC, TNS HC
a TNS SL. Bohužel se jedná o nekompletní stroje a dokumentace a příslušný software je mizivý.
Obracíme se tedy s prosbou na Vás, občany Slušovic, zda-li nemáte například doma v garáži, na půdě či ve stodole cokoliv související s bývalou
TNS produkcí počítačů. Nemusí se jednat přímo o celé stroje, ale potěší i jen
samostatné díly a moduly se součástkami, jakákoliv dokumentace, příručky či knihy
a v neposlední řadě i software či jen prázdné osmipalcové diskety. Likvidace vašeho
JZD byla doslova živelná a věříme, že bývalí zaměstnanci něco z nostalgie zachránili a odnosili si domů. Budeme rádi i za informace, kde by mohlo cokoliv z výše
zmíněného ležet v opuštěných skladech či odkaz na někoho, kdo by mohl něco
mít. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 603 705 343
a nebo na emailu filip@strizek.cz. Budeme rádi za případné dary, ale i za placené
nabídky k odkupu zařízení. Děkujeme za pomoc – předseda spolku Filip Střízek.

%HVHG\VGţFKRGFL
Rok uplynul jako voda a znovu jsme se
setkali 11. října 2018 odpoledne v naší
nové sokolovně. Na toto setkání se těšíme všichni – jak senioři, tak i představitelé a pracovníci městského úřadu. Toto
odpoledne, které patří seniorům, se
vždy vydaří a je velmi kladně hodnoceno. K dobré náladě přispěla vynikající
kapela – letos hráli k tanci a poslechu
Kosovci. Všichni se dobře bavili a někteří mohli tancovat a zpívat, co duše ráčí.
O dobré pohoštění a výborné víno se
postaralo město Slušovice a kuchařky
základní školy. Obsluhu zajistily pracovnice města, členky Komise pro záležitosti občanské a sociální a pracovnice sokolovny. Co zbývá říct na závěr. Budeme se
těšit zase na příští setkání.

VZPOMÍNKA
Dne 17. 11. 2018 tomu bylo 5 let co
nás navždy opustila maminka paní
Marie Valeriánová a 21. 11. 2018 již
15 let co zemřel pan Eduard Valerián.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Synové Eduard, Vladimír
a dcera Marie s rodinami

Pozdrav spoluobčanům
Mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce přejí svým bývalým spoluobčanům Josef Handl a Emilie
Garguláková, DS Loučka.

ZLATÁ SVATBA
Dne 26. října 2018 oslavili 50 let
společného života manželé Petr
a Marie VAJDÁKOVI ze Slušovic.
Při této příležitosti si před zástupci
Města Slušovice připomněli slib, který
si dali před 50 lety. Za jejich příkladný
společný život jim poděkoval starosta
spolu s místostarostou a matrikářkou.
Do dalších společných let jim popřáli
především zdraví, štěstí a spokojenost.
K tomuto přání se připojujeme i my
zaměstnanci úřadu a ostatní spoluobčané.
Matrikářka
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NURQLND
říjen – prosinec 2018
VÝROČÍ
Marie Pilařová
Emilie Hruboňová
Emilie Rapantová
Františka Kelíšková
Milada Finsterlová
Milada Klímková
Karel Grecman
Josef Řezník
Vlasta Chromková
Vladimír Henzelý
Všem jubilantům
srdečně blahopřejeme!
NAROZENÍ

Klaudie Zásmětová
Martin Sedlář
Lilian Chovancová
Zuzana Mikulíková
Vendula Janíčková
Jakub Matyak
Stela Nábělková
Šťastným rodičům blahopřejeme
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!
ÚMRTÍ

Bedřich Plšek
Marie Zetochová
Josef Růčka
Ing. Jan Oškera
Františka Halodová
Otakar Rapant
Svatopluk Čech
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
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.
Tel. 577 983 344, 577 981 376.
matrikářka
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