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Vážení spoluobčané,
rád bych vás v tomto krátkém článku
seznámil s tím, co se od posledního vydání slušovických novin v našem městě
událo nebo co nás v nejbližších dnech či
týdnech čeká.
Od 1. 4. 2019 rada města jmenovala
do funkce ředitele příspěvkové organizace Služby města Slušovice pana
Jaroslava Válka. Pevně věřím, že jak pro
město, tak i pro jeho obyvatele, bude
zařizovat a vykonávat spoustu činností
nezbytných pro chod města. Tímto mu
chci popřát mnoho úspěchů ve funkci.
V těchto dnech začínají na vybraných
úsecích opravy chodníků, kanalizačních
poklopů a připravují se i opravy výtluků
na místních komunikacích.
Proběhly již první schůzky zástupců
obcí, dotčených průběhem plánovaného projektování cyklostezky, která by se
mohla napojit na páteřní cyklostezku
v Lípě. Řešil se zde společný postup
a možné spolufinancování.
Jedna z nečekaných věcí je i neplánovaná oprava části vodovodu na sídlišti
Padělky. Zde byl během poruchy odhalen žalostný stav stávajícího potrubí,
které, ač není nejstarší, vykazuje velkou
míru opotřebení. Stavební akce, které
budu probíhat, se dotknou úplně všech

Ovečka Barča z rodinné farmy
Matůšů ve Slušovicích.
obyvatel sídliště Padělky. Tímto bych je
chtěl vyzvat ke zvýšené míře trpělivosti
a v jistých věcech i k ochotě spolupracovat. Pokládkou nového potrubí výrazně
eliminujeme pravděpodobnost dalších
poruch. O průběhu akce budete včas
informováni.
Ve druhém květnovém týdnu se budou měnit stoupačky a ležatá kanalizace
v městském bytovém domě čp. 397.
Od 1. 4. 2019 rada města schválila
na sportovišti u školy, konkrétně na hřišti s umělou trávou, volný vstup pro ro-
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diče s dětmi. Rádi bychom docílili toho,
aby v předem vyhrazeném čase hřiště
sloužilo jako sportoviště pro neorganizovaný sport a pohyb rodičů s dětmi.
Dále se v této lokalitě nachází i fitness
hřiště, ke kterému je vybudován i nový
chodník. Pevně věříme, že i toto hřiště si
najde své příznivce, kteří si mají chuť
zacvičit na čerstvém vzduchu.
V posledních letech se velké oblibě
těší akce pro děti, která je vždy naplánována na poslední školní den a nese název „Hurá na prázdniny“. Ani letos nebude výjimka. Takže 28. června od 13:00
hodin na fotbalovém stadionu ve Slušovicích bude nachystána spousta nejen
nafukovacích atrakcí na zábavné ukončení školního roku. Tímto zveme na tuto
akci všechny děti a jejich rodinné příslušníky.
Blahopřeji našim hokejistům, kteří již
potřetí v řadě vyhráli pohár hokejového
turnaje mikroregionu a dále bych chtěl
vyzdvihnout úspěch našich florbalistů ve
3. lize juniorů.
Protože nás čekají Velikonoce, dovolte
mi, abych vám za celé vedení města Slušovice popřál jejich klidné prožití a načerpání pozitivní energie a plno dobrých
dojmů z prvního jarního sluníčka.
Jan Fenyk, místostarosta
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• Rada města na základě žádosti
Města Otrokovice schválila průjezd konvoje motocyklů při akci MOTOBESIP –
MIDNIGHTRIDE 2019 v sobotu 1. 6.
2019 (náhradní termín je 8. nebo 22. 6.)
v době od 22 do 24 hodin po trase čtyřproudová komunikace – kruhový objezd
– areál dostihové dráhy.
• Rada města schválila konání automobilového závodu Rallysprintu Kopná
ve dnech 12. a 13. 4. 2019.
• Rada města schválila pronájem
sportovní haly ve dnech 19, - 23. 8.
2019 TJ Sokol Strážnice na letní soustředění dětských oddílů florbalu.
• Rada města schválila Výroční zprávu
o poskytování informací podle zákona č.
106/1999 sb. za rok 2018.
• Rada města schválila výpůjčku části
budovy č. p. 558 pro využití skautským
oddílem.
• Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny pro Myslivecký ples dne
16. 2. 2019.
• Rada města schválila finanční příspěvek Ing. Janu Zeťkovi na knihu Pozdní
sklizeň ve výši 5 000 Kč a na knihu
Půlstoletí na vsi ve výši 5 000 Kč.
• Na základě předchozích projednání
rada města stanovila aktualizovaný seznam nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce pozemků města na období 20182022.
• Rada města schválila bezplatný pronájem dostihové dráhy společnosti
MONZA pro uspořádání dětského dne
8. 6. 2019.
• Rada města schválila partnerství
Města Slušovice se společností DOMINO
cz Zlín pro pokračování provozování
Mikrojeslí I. + II. v návaznosti na současné pilotní projekty, které končí v srpnu
letošního roku.
• Rada města schválila smlouvu o poskytnutí dotace Zlínského kraje na nákup
požární přenosné motorové stříkačky
ve výši 186 000 Kč.
• Rada města schválila smlouvu
o ukládání biologicky rozložitelných
zbytků s obcí Ostrata, která pro tyto
účely provozuje kompostárnu.
• Rada města na základě žádosti společnosti AD Group Brno souhlasí s přihlášením rekonstrukce sokolské zahrady
ve Slušovicích do soutěže Stavba
Jihomoravského kraje 2018.
• Rada města schválila příspěvek
ve výši 10 000 Kč na obnovu výsadby
v okolí domu na ul. Družstevní 433.
• Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny ve výši 50 % pro konání
Krajské konference KDU-ČSL.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dota2

ce z rozpočtu města uzavřenou mezi
Městem Slušovice a příspěvkovou organizací SENIOR Otrokovice. Dotace ve výši 7 700 Kč bude použita na podporu
odlehčovací registrované sociální služby
využívané občany města Slušovice.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi
Městem Slušovice a Českým svazem
chovatelů, ZO Slušovice. Dotace ve výši
20 000 Kč bude použita na opravu areálu, propagaci a přípravu místní a krajské
výstavy.
• Na základě výběrového řízení rada
města schválila novým ředitelem příspěvkové organizace Služby města
Slušovice pana Jaroslava Válka.
• Rada města schválila dodavatelem
veřejné zakázky „Oprava chodníků“ firmu Antonín Pavelka, Všemina.
• Rada města schválila v termínech
od 6. 8. do 9. 8. 2019 na fotbalovém
stadionu promítání Kinematografu bratří Čadíků. Vstupné bude dobrovolné
a bude darováno provozovatelem
na konto Bariéry.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi
Městem Slušovice a příspěvkovou organizací Sociální služby města Kroměříže.
Dotace ve výši 5 000 Kč bude použita
pro uživatele, který je občanem města
Slušovice a nyní je umístěn v zařízení
Sociálních služeb města Kroměříže.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi
Městem Slušovice a příspěvkovou organizací Spolkem přátel hradu Lukova.
Dotace ve výši 3 000 Kč bude použita
na památkovou obnovu hradu Lukova
– oprava pilířů mostu, památkové zajištění zdiva obvodové hradby.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi
Městem Slušovice a Českým svazem
včelařů. Dotace ve výši 30 000 Kč bude
použita na nákup chovného včelího materiálu z vyšších uznaných chovů a léčiv
pro přeléčení včelstev spolku.
• Rada města schválila veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi
Městem Slušovice a Centrem služeb
a podpory Zlín, o. p. s.. Dotace ve výši
2 500 Kč bude použita na provoz registrované sociální služby Slunečnice, která
poskytuje ambulantní sociální službu
péče osobám s mentálním a kombinovaným postižním, využívanou občany
města.

• Rada města schválila podání žádosti
Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje o dotaci na zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky SDH
Slušovice, která je zařazena do kategorie JPO II na rok 2019.
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Ke dni 28. 2. 2019 zastupitel Ing.
Miroslav Gargulák ukončil svoji práci pro
zastupitelstvo města, ale přislíbil nám,
že bude i nadále aktivně sledovat dění
ve vedení města. Pan Gargulák byl nejdéle sloužící zastupitel v novodobé historii města Slušovice. Patří mu velké
poděkování za jeho vstřícný a podnětný
přístup ve vedení města. Podílel se na
vzniku a podpoře některých projektů,
zejména lze připomenout ty, které byly
zaměřeny na opravy kostela.
V zastupitelstvu ho nahradil Ivo Pešák,
jenž byl náhradníkem s největším počtem získaných hlasů stejné volební
strany Sdružení nezávislých kandidátů.
Petr Hradecký, starosta města
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Upozorňujeme Vás, že se vybírá
poplatek za odvoz odpadů za letošní rok. Výše poplatku zůstává stejná jako v minulých letech, tj. 500 Kč
za osobu.
Dále vyzýváme majitele psů, kteří
doposud neuhradili poplatek za psa,
aby tak neprodleně učinili.
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Rada města schválila bezplatné
užívání hřiště s umělým povrchem v
areálu za školou pro rodiče s dětmi
ve všedních dnech v čase od 15 do
16,30 hodin s platností od 1. 4.
2019 za podmínek:
a) děti pouze v doprovodu dospělé
osoby, která nese za dítě plnou odpovědnost
b) dodržování provozního řádu
c) vstup na umělý povrch pouze
v obuvi k tomu určené, tzn. tenisky nebo turfová obuv – přezutí povinné
d) přísný zákaz jakéhokoliv organizovaného sportu – např. hrát míčové hry
přes celé hřiště (je možné kopat si na
bránu, běhat po oválu, požádat správce o kužely nebo herní doplňky pro
překážkovou dráhu apod.)
e) je zakázáno využívat pískové doskočiště
f) v případě dotazů vše zodpoví správce haly
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Zpráva zahrnuje informace k počtu evidovaných trestných činů a přestupků
evidovaných Policií České republiky v roce 2018 na území Slušovic a další
informace související s nápadem trestné činnosti a jeho prevencí.
Počet trestných činů se oproti roku
2017 navýšil pouze o jeden trestný čin,
ale stále zůstává vzhledem k počtu obyvatel a rozloze území obce na velmi
nízké úrovni. Jak bylo uvedeno i v loňské zprávě, ještě v roce 2015 bylo
na území Slušovic spácháno trestných
činů 38. Za minulý rok bylo na území
Slušovic spácháno a policií zaevidováno
17 trestných činů, z nichž většina byla
objasněna, neobjasněno jich zůstalo jen
pět, kdy se většinou jednalo o majetkovou trestnou činnost, jejíž objasňování
patří k nejsložitějším.
Dále bylo v roce 2018 zjištěno
a šetřeno a objasněno: 5 x ublížení
na zdraví dle § 146/1 trestního zákoníku, 1 x výtržnictví dle § 358 trestního
zákoníku, 1 x poškození cizí věci dle §
228 trestního zákoníku, 1 x podvod dle
§ 209 trestního zákoníku, 1 x případ
vydírání dle § 175 trestního zákoníku,
1 x zanedbání povinné výživy dle § 196
trestního zákoníku, 1 x maření výkonu
úředního rozhodnutí dle § 337 trestního
zákoníku 1 x trestný čin přechovávání
OPL, konkrétně marihuany, dle § 284
trestního zákoníku 1 x ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 trestního
zákoníku.
Ve všech těchto případech tedy byli
pachatelé zjištěni. Na šetření těchto
trestných činů se kromě policistů
Obvodního oddělení policie Vizovice podíleli policisté Služby kriminální policie
a vyšetřování Zlín.
Také v roce 2018 byl ve Slušovicích
prováděn dohled nad bezpečností a plynulostí provozu v silničním provozu tak,
jak bylo stanoveno Policejním prezídiem
ČR a Krajským ředitelstvím policie Zlín.
Prioritně byl dohled zaměřen zejména
na nesprávný způsob jízdy, neužití zádržného systému - bezpečnostních pásů,
držení hovorového zařízení při řízení,
rychlost jízdy, dodržování světelné signalizace na křižovatkách a železničních
přejezdech, technický stav vozidel, řízení
motorového i nemotorového vozidla
pod vlivem alkoholu či omamných
a psychotropních látek a dodržování zákona 361/2000 Sb. chodci a cyklisty.
Z celkového počtu 230 přestupků zjištěných v roce 2018 ve Slušovicích spadá
většina do dopravní problematiky a to
celkem 205. Z toho v 8 případech šlo
o řízení motorového či nemotorového
vozidla pod vlivem alkoholu, 10-ti pře-

stupků se dopustili chodci a čtyř přestupků cyklisti. Dále byly řešeny přestupky týkající se špatného technického stavu vozidel, dopravní nehody, parkování
a prioritní přestupky uvedené v předešlém odstavci. Většina z nich byla vyřešena v příkazním řízení uložením blokové pokuty na místě.
Dále byly policisty OOP Vizovice řešeny 4 přestupky proti majetku, 10 přestupků narušení občanského soužití,
přestupky na úseku veřejného pořádku,
podávání alkoholu mladistvým a nezabezpečení zvířat.
Nedávné dopravní nehody v Územním
obvodu oddělení policie Vizovice, při
kterých byli usmrceni nebo zraněni
chodci, nutí policisty opakovaně apelovat na důsledné dodržování ustanovení
zákona č. 361/2000Sb, týkající se chodců a cyklistů. Zejména předepsaného
osvětlení jízdního kola při snížené viditelnosti a povinnosti chodce mít na oděvu reflexní prvek při chůzi za snížené viditelnosti mimo obec. Důsledné zjišťování a řešení těchto přestupků má za cíl
zajistit a zdokonalit bezpečnostní vědomí a návyky chodců a cyklistů, jako nejzranitelnějších účastníků provozu na silničních komunikacích. Dalším stálým
problémem z hlediska bezpečnosti je, že
chodci ve Slušovicích opakovaně nevyužívají přechody pro chodce, a to zejména na nám. Svobody a u kruhového objezdu. Proto se policisté i v nadcházejícím roce na potírání tohoto nebezpečného jednání zaměří.
I v roce 2019 budou policisté OOP
Vizovice dohlížet na bezpečnost u přechodů pro chodce v rámci akce
„Bezpečně do školy“. Zaměřeno bude
i na rodiče, kteří své potomky vozí auty,
zejména na to, aby všichni pasažéři byli
při jízdě řádně připoutaní a aby dodržovali ustanovení zákazové značky Zákaz
vjezdu s dodatkovou tabulí o časové
působnosti a výjimkách, umístěné při
vjezdu do areálu školy. V loňském roce,
zde bylo řešeno několik přestupků, ale
i přesto jsou rodiče neohleduplní a dopravní značku opakovaně porušují.
Od 1.9.2017 určený pracovník města
Slušovice v případě nepřítomnosti policistů dohlíží na bezpečí chodců, v převážné většině žáků základní školy, před
začátkem vyučování. Tento pracovník
i v roce 2018 svoji práci velmi zodpovědně a svědomitě plnil, za což mu patří ze
strany policie, rodičů i žáků ZŠ poděkování.

V roce 2017 vznikla na ulici Dostihová
zóna, kde platí zákaz stání vozidel
s hmotností vyšší než 7,5t. Zóna je řádně označena dopravními značkami.
Případné zde zjištěné přestupky jsou
policisty řešeny dle zákona. Okolní firmy
byly o zřízeném zákazu informovány
a taktéž jim byla doporučena alternativní místa k parkování. Za loňský rok 2018
tuto dopravní značku porušilo pět řidičů,
jejich jednání bylo na místě vyřešeno
v příkazním řízení.
Od počátku roku 2018 vešel v platnost zákon 186/2016 Sb. o hazardních
hrách, který mimo jiné upravuje provoz
heren s hracími automaty. Prostor
s technickými herními zařízeními musí
být dle uvedeného zákona samostatný,
stavebně oddělený a řádně označený
nápisem „HERNA“. V době od 03:00
hod. do 10:00 hod. nesmí být tato herní
zařízení v provozu. Zákon také ošetřuje
další pravidla provozování heren např.
registrace hráčů, počet zařízení v provozovně, výplatu výher a podobně. V souvislosti s tímto zákonem upravily bary
a pohostinství ve Slušovicích své provozní doby a proto od 1. 1. 2018, již žádná
taková provozovna nemá nepřetržitý
provoz. Rally bar na ul. Dostihová byl
uzavřen. I přesto v posledním čtvrtletí
roku 2018 docházelo v těchto provozovnách k častému narušení občanského soužití a veřejného pořádku . Bylo
řešeno pět případů výtržnictví s pokusem ublížení na zdraví, kdy všichni protagonisté byli silně pod vlivem alkoholu,
který jim byl na místě spáchání podán.
Zde je na místě připomenout, že i obsluha baru, která v rozporu s § 11 odst. 7
zákona č. 65/2017 prodá alkoholický
nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem
nebo jinou návykovou látkou, se dle
ustanovení § 35 odst. 1písm. I) zákona
č. 65/2017 Sb., dopouští přestupku.
Případné zjištění takového jednání je
policisty také důsledně řešeno dle zákona.
Po zhodnocení celkové bezpečnostní
situace, rozboru nápadu trestné činnosti
a spáchaných přestupků je třeba učinit
určitá doporučení. Tím hlavním je opětovné zvážení zřízení městského kamerového dohledového systému (MKDS).
Zkušenosti s tímto zařízením z Vizovic
a Želechovic jsou velmi dobré. Velký
podíl má MKDS na objasňování doprav3

ních nehod, vyhodnocování průjezdu
podezřelých vozidel přes město, zejména v souvislosti s krádežemi a odhalování protiprávních činů spáchaných na veřejném prostranství. Jako vhodná místa
policie doporučuje náměstí Svobody,
prostor kruhového objezdu, prostor
před disko klubem SUD a vjezdové či
výjezdové komunikace do města.
Územně odpovědní policisté se v minulém roce pravidelně scházeli s představiteli místní samosprávy a řešili aktuální problémy. Velmi dobrá spolupráce je
tradičně se Základní školou Slušovice
a jejím ředitelem Mgr. Rostislavem
Šarmanem. Ve škole byly zorganizovány
různé přednášky na určitá témata, vždy
přizpůsobené věku dětí.
Koncem roku 2018 proběhly volby,
došlo ke změně v zastupitelstvu a taky
na postu místostarosty. Věřím, že i nadále bude spolupráce s novými zástupci
města Slušovice velmi dobrá.
Závěrem děkuji představitelům místní
samosprávy, zastupitelům města, panu
starostovi a místostarostovi města, pracovníkům městského úřadu, JSDH
Slušovice a mnoha jiným, se kterými
policie zdárně spolupracovala.
Zpracovala
prap. Jana Gabrišová
inspektor

VČELAŘSKÉ OKÉNKO

Slušovičtí včelaři s napětím očekávají příchod jara.
Koncem března výbor svolává výroční členskou schůzi, na které se
zhodnotí minulý včelařský rok a stanoví úkoly na rok letošní. Všechny zahrádkáře, zemědělce a milovníky medu můžeme ujistit, že uděláme vše,
abychom zajistili opylování všech potřebných ploch a výrobu medu. Jsme
si vědomi problémů, hlavně zdravotních, které se nám staví do cesty, ale
právě na ně se soustředíme na výroční
členské schůzi.
O stavu a výsledcích včelaření budeme pravidelně informovat.
Antonín Ševců
člen ZO ČSV Slušovice
4
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v Mateřské škole Sluníčko ve Slušovicích pro školní rok 2019 - 2020
Ředitelka Mateřské školy Sluníčko oznamuje termíny a informace o přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019-2020.
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 od 29. 4. do 3. 5. 2019
Příjem žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání doložených vyjádřením dětského lékaře („zápis do MŠ“) proběhne dne 16. 5. 2019 v době
od 12.30 do 16.30 hod. v budově mateřské školy na ulici Rovná.
Současně se žádostí je nutno předložit rodný list dítěte.
Upozornění:
§ 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 v platném znění (Školský zákon):
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Jana Tománková, ředitelka MŠ Sluníčko

Milí přátelé,
letošní postní doba byla přerušena 25. března, jako obvykle Slavností Zvěstování
Páně. V loňském roce to bylo trochu jinak, protože se tato slavnost posunula o dva
týdny, až se skončily velikonoční slavnosti. To znamená po neděli Božího milosrdenství. Jak víme, Velikonoce mají své zákonitosti. Zvěstování vlastně oznamuje, že
Narozeniny Pána Ježíše se budou slavit přesně za devět měsíců. V postním čase se
vlastně připravujeme na velikonoční události, ale spása lidstva se začala uskutečňovat příchodem Božího Syna na tento náš pozemský svět. Je zajímavé rozjímat
v postní době o rozhovoru Panny Marie, který měla s Archandělem Gabrielem.
Marie dostává povzbuzení a informace o jejím mateřství a také o mateřství příbuzné Alžběty. Na závěr slyší slova, že u Boha není nic nemožného. To znamená, že je
vše možné.
Během dějin spásy jsou události, které někdy těžko chápeme, ale skutečně se
staly. Boží Syn přišel na tento svět proto, aby se obětoval za všechny lidi. K této
oběti Bůh využil lidské zloby a nenávisti, aby projevil svou nekonečnou lásku a milosrdenství ke všem lidem. Mnohokrát se stalo, že lidskou zlobu Bůh změnil na něco velmi užitečného, ale nikdy se to neobešlo bez určitého utrpení a strádání.
Zlí bratři, synové praotce Jákoba, prodali svého bratra Josefa, do otroctví. Bůh
stále provázel Josefa a žehnal mu, takže se z otroka a faraonova vězně stal třetím
nejdůležitějším člověkem v tehdejším egyptském království. Josef pochopil, že
do Egypta ho poslala Boží prozřetelnost. Ano Bůh počítal s lidskou zlobou, a tak ji
využil k záchraně malé skupinky lidí, z které se po několika staletích stal národ.
Když Josef vysvětloval svým bratřím, že ho poslal do egyptské země sám Bůh, těžko tomu mohli uvěřit, báli se ho a čekali pomstu. Josef, měl však jiné smýšlení
a na pomstu nepomýšlel.
Je tomu tak i s námi. Když si uvědomíme, že lidská zloba přivedla Ježíše na kříž,
vidíme zločin na nevinném člověku. Ale Pán Ježíš chce, abychom především viděli
jeho nekonečnou lásku a Boží milosrdenství, kterým nám všem otevřel cestu
do Věčného království. Není snadné pochopit všechnu tu Boží logiku, ale i pro nás
platí, že u Boha není nic nemožného. I my můžeme pochopit a také napodobovat
Boží lásku vzhledem k našim bližním, kteří jsou naši bratři a sestry. Všichni jsme se
stali příbuznými, protože se stal Bůh člověkem. Cesta do Božího království je podmíněna tím, že chápeme a chceme napodobovat styl života, jak jej vidíme u Pána
Ježíše. Toto pochopili mnozí vynikající i obyčejní lidé, o nichž říkáme, že byli skuteční následovníci Pána Ježíše. Tedy byli svatí. K tomu i nás vybízí papež František
ve své apoštolské exhortaci „Radujte se a jásejte.“ Pojednává o povolání ke svatosti v současném světě.
Hodně užitku z postní doby a také radosti ze Vzkříšení Našeho Pána přeje a ze
srdce žehná
otec Emil.
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Česká asociace Sport pro všechny (ASPV Slušovice z.s.) se snaží o udržování a zlepšování osobního zdraví jednotlivce, zaměřuje se na předškoláky,
žáky a seniory a ženy.
Oddíly vedou vyškolení instruktoři
a trenéři.
Cvičení pro děti
• Rodiče a děti (RD+PD)
• Kontrasťáček – taneční oddíl
• Mažoretky (3 věkové skupiny)
• Míčové a sportovní hry
• Taneční skupina Kontrast Dance
Cvičení pro dospělé
• Senioři – cvičení na balónech a s jiným náčiním
• Ženy a muži, senioři – jóga, pilates
• Ženy – Zumba a posilování
• Oddíl turistiky

Každoroční akce pro děti, veřejnost a dospělé
• Velikonoční vajíčko – orientační pochod pro děti
• Sportovní odpoledne s drakiádou –
na letišti Bílá Hlína Slušovice
• Soutěž pódiové skladby ASPV
(okresní, krajské i republikové kolo)
• Přehlídka činnosti oddílů ASPV a jejich hostů – v hale Slušovice
• Sportovní tábor pro děti Tesák
• Relaxační víkend pro ženy
• Mikulášský karneval s překážkovou
dráhou pro děti
• Turistické pochody s dětmi
• Víkend pro babičky s vnuky
na Janové hoře
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FC Slušovice slaví v letošním roce 90 let svého založení
Něco málo z historie:
Začátky slušovické kopané se datují od roku 1925. To se do Slušovic přistěhoval
Václav Benedikt, který byl hráčem SK Zlín. Za podpory Karla Stance a Josefa
Srněnského, bývalého hráče AK Přerov, začínali do tajů kopané zasvěcovat zájemce
z řad mladých. Nebylo jich málo. Začínali hrát jen mezi sebou a všude, kde bylo jen
trochu místa. Na sokolské zahradě, na farské louce.
Poněvadž ale zápasy „mezi sebou“ nebyly už tak zajímavé a „hráči“ i „učitelé“
kopané si mysleli, že se úroveň hry zlepšuje, začali si domlouvat zápasy se sousedními průkopníky a nadšenci z Vizovic.
A tak se chodilo za kopanou pěšky, jednou do Vizovic, podruhé do Příluk, potom
opět doma odvety, a tak se hrálo a hrálo. V roce 1928 se již utvořil úzký výbor
funkcionářů v čele s I. Valeriánem, J. Srněnským a V. Stancem a ti začali jezdit
na „Hanáckou župu“ aby byl SK Slušovice zařazen do soutěže. Dalo to mnoho
práce s přesvědčováním tehdejšího předsedy župy, až konečně v roce 1929 byl SK
Slušovice zaregistrován a zařazen do soutěže.
A tu opět nastaly starosti zajistit vhodný pozemek pro hřiště. Nakonec po těžkých domácích bojích a hádkách s manželkou dal J. Srněnský svoji zahradu k dispozici sportovnímu klubu. Nemyslete si, že stačilo postavit branky a mohlo se hrát.
Hlavní starosti teprve začaly. Musely se vykácet dvě řady ovocných stromů, polovina hřiště byla močálem. Velký nadšenec kopané A. Šmít vzal v neděli kravky a začal
orat, vláčet a opravovat. A za ním šlo nezpočetné množství nadšenců kopané.
Základ prvního mužstva tvořili sami domácí hráči, nepočítáme-li mezi cizí sousední
Veselany.
V roce 1929 se uskutečnila na novém hřišti první sportovní slavnost, jejímž hlavním bodem bylo utkání SK Slušovice – SK Vizovice. Výsledek se nám nepodařilo
zjistit, ale byla to velmi pěkná sportovní neděle, která „chytla“.
Snad největšího úspěchu dosáhl SK asi v roce 1932, kdy vyhrál III. třídu. V rozhodujícím zápase porazil Union Kvasice na jeho hřišti a vybojoval si tak postup
do II. třídy. Ale po uvážení ve výboru „prodal“ postup Kvasicím za 200 Kč, neboť si
ve Slušovicích nikdo netroufal finančně utáhnout účast ve II. třídě.
Michal Klimt
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Další akce, kterých se účastníme
• Vystoupení mažoretek a Kontrastu
na akcích regionu a kraje
• Zdravotní tělesná výchova pro se-niory, semináře, přednášky – Otrokovice, Valašské Meziříčí, Zubří, Zlín…
• Miniatletika – Zlín
• Zápolení na dálku – celorepubliková akce
Akce krajů pro širokou veřejnost
Viz.: plán RCSPV Zlín
• Účast a reprezentace na WG 2019
v Dornbirnu (gymnaestráda)
• Pochody a akce na Janové hoře,
Velký Javorník, Brdo-hvězdicový výstup
(Move week)
• Pálavou na kole i pěšky
• Zdr. Tv – Pohybem k obnovení nervových buněk – Otrokovice
• Senioriáda – sportovní hry
• Woodbal, Kubb, Mölkky – krajská
akce
Lydie Staroveská
předsedkyně ASPV Slušovice
Informace:
https://aspv.rajce.idnes.cz/-foto
https://aspvslusovice.webnode.cz
facebook: aspvslusovice
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Výstup na Tři krále na Janovu horu se
skupinou z ASPV Slušovice byl letos
opravdu náročný. Prošlapali jsme si
cestu závějemi a když jsme přišli na
hrad, honem jsme se učili písničku, se
kterou jsme překvapili skupinu z ASPV
SK Zlín. Ukázka: „Vy Zlíňáci kabrňáci
zpívejte teď s námi. Na Janovce, je
vždy dobře, jsme tu s vámi vždy moc
rádi….“. Po zahřátí svařeným vínečkem jsme pěli písně a baštili vše, co
kdo přinesl. Poskytnuté zázemí na chatě je vždy velmi příjemné.
Za to Vám kamarádi ze Zlína moc
děkujeme.
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Pohádka Líný Kuba, holé neštěstí
od autora Petra Tomšů se hned po prvním přečtení scénáře setkala s velmi
dobrým ohlasem, takže nic nebránilo
tomu pustit se do zkoušení. Pod režisérským vedením vedoucích mládeže SDH
(3M – Miroslava Horáka, Martina
Kováře, Mariana Juříka) se začaly první
zkoušky odehrávat s příchodem podzimu v malé tělocvičně na základní škole.
Později jsme si zřídili za pomoci města
Slušovice a hasičského sboru malou zkušebnu v prostorách staré knihovny. Při
pravidelných úterních schůzkách nám
trvalo nazkoušet tuto hru pět měsíců.
Za tuto dobu se našim dětem podařilo
nejenom zapamatovat si text, ale také
zlepšit svůj přednes a spojit jej s pohybem na scéně. Nemalou starostí byla
výroba kulis a shánění rekvizit. Většina
kostýmů je použita už z dřívějších her,
ale některé jsme museli nechat ušít zcela
nové. Při zkouškách této hry nebyla
nouze o vtipné situace a spousty přeřeků a přebreptů, které, jak již je zvykem
v našem divadelním spolku, zdomácněly
a používají se nadále i v běžných situa6

cích. Hra vznikla za podpory: SDH
Slušovice, města Slušovice, Nadač-ního
fondu pro rozvoj a podporu Slušovic
a Truhlářství Horák.
V pohádce se v nejrůznějších rolích
představili: Adam Kaška, Dominik
Forch, Šimon Juřík, Josef Waloszek,
Aneta Gerychová, Andrea Janků,
Daniela Janků a Valerie Škrabanová.
Pohádka měla premiéru 28. 2. 2019
v nové Sokolovně ve Slušovicích. Zde
proběhla i první repríza, a to v neděli 3.
března. Další plánovaná repríza bude
v rámci oslav 135. založení SDH Slušovice
5. 5. v 17 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.

Dne 2. 3. 2019 se v nové Sokolovně
ve Slušovicích uskutečnila končinová
zábava. Této zábavy se zúčastnil i velitel
JSDH ze Stožce na Šumavě a hosté
z Mutěnic od Hodonína. Ti byli nadšeni
z prostředí sokolovny, překvapil je dlouhý seznam dárců, kteří nám na končinovou zábavu přispěli. Líbila se jim i hudba
a atmosféra zábavy.
Dovoluji si poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě, organizaci a uskutečnění končinové zábavy, městu Slušovice za zapůjčení sokolovny. Děkuji
občanům Slušovic, kteří tuto akci podpořili zakoupením vstupenky, velmi si
vážíme jejich štědrosti, ale i štědrosti
sponzorů. Všem děkujeme za finanční
a věcné dary. Poděkování patří hostům,
kteří zaplnili sál sokolovny a spolupodíleli se na zdárném průběhu končinové
zábavy. Bez jejich účasti by celá zábava
postrádala význam.
Velké poděkování všem.
Milan Novák
starosta SDH Slušovice

32=9É1.$
SDH Slušovice Vás srdečně zve na V. ročník pohárové soutěže O pohár starosty města Slušovice, která se bude konat 4. května v prostorách dostihového
areálu. V neděli 5. května proběhnou oslavy 135 let založení SDH Slušovice.
V 8:30 hodin Vás přivítáme na hasičské zbrojnici, následuje mše svatá v kostele
9:30 hodin a těšit se můžete na bohatý doprovodný program na sokolské zahradě
od 13 hodin.
Zve výbor SDH Slušovice

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
4. a 5. ročník
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7. ročník
Letošní lyžařský kurz se opět konal v Javorníkách, středisko Kasárna, ve dnech 13.–18. ledna 2019.
Podmínky pro všechny zimní sporty
byly letos opravdu ideální. Ve středisku
nás přivítalo přes jeden metr přírodního
sněhu a během našeho pobytu ještě
připadlo. Takovou bílou peřinu jsme
opravdu dlouho nezažili.
Téměř domácí pohodu nám zajistil
horský hotel FRAN a jeho zaměstnanci.
Tam se v neděli ubytovalo 54 nadšených
sedmáků. Většina z nich již absolvovala
„malý“ lyžák na prvním stupni a bylo to
opravdu znát. Účastníci kurzu tušili, co
je během týdne na horách čeká a lyže
pro ně nebyly žádným neznámým sportovním vybavením. Od pondělního rána
tedy zaplnili sjezdovky a lyžařské dovednosti se u všech výrazně zlepšovaly. Žáci
byli rozděleni do 5 družstev. Pokročilí
lyžaři během kurzu pilovali již dříve
zvládnutou techniku, začátečníci (kterých nebylo mnoho) zkoušeli své první
krůčky na „prkýnkách“. Všichni se snažili, aby jejich lyžování bylo jízdu od jízdy
lepší. A tak se i stalo. Na konci týdne se
po kasárenském kopci proháněli, jako
by tu byli doma. I úplní začátečníci nakonec zvládli jízdu na velkém vleku a kopec sice pomaleji, ale o to bezpečněji
a bez problémů zdolali. Týden utekl jako
voda, ve čtvrtek proběhl závod v obřím
slalomu, vyhlášení výsledků i dlouho
očekáváný galavečer, během kterého
ukáplo i pár slziček - zítra jedeme domů.
Všichni účastníci kurzu se v pátek vrátili do svých domovů. Sice možná trochu
smutní z toho, že už mají svůj lyžák
za sebou, ale zážitků na rozdávání bylo
jistě nepočítaně.
Přinášíme některé ohlasy účastníků:
Náš lyžák jsme si všichni moc užili.
Začali jsme se více kamarádit a to je
super.

Byl to úplně dokonalý týden. Nikdy
na to nezapomenu.
...a určitě by tam měli jet budoucí
sedmáci, aby si užili to, co my!
Krásné lyžování, sblížení se spolužáky,
příroda ...
Lyžák byl skvělý, dobrá parta, super
lyžování, …
Nejlepší týden v mém životě ...
Všichni jsme se poznali navzájem
a mám na každého jiný názor, než jsem
měla před lyžákem.
Výsledky závodů ve slalomu
Kategorie I chlapci: 1. Matyáš Divílek
(7.B), 2. Jakub Vykopal (7.B), 3. Lukáš
Korpas (7.C)
Kategorie I - dívky: 1. Magdaléna
Jakubová (7.C), 2. Natálie Býmová (7.C),
3. Natálie Holeňáková (7.A)
Kategorie II - chlapci: 1. Šimon Juřík
(7.B), 2. Matěj Juchelka (7.C), 3. Filip
Kovář (7.A)
Kategorie II - dívky: 1. Diana
Vyvlečková (7.B), 2. Daniela Sojková
(7.B), 3. Eva Šulíková (7.B)
Marek Dlabaja

V termínu 11.–15. února odjíždělo
přes 70 žáků čtvrtých a pátých tříd
na lyžařský výcvik do Trnavy.
Sněhové podmínky nám tento týden
přály, a proto nic nebránilo tomu zahájit
již tradiční „Lyžáček“. Kopce pokryté
třpytivou vrstvou sněhu a krásné počasí
nám umožnilo lyžovat každý den.
V průběhu týdne se zařadili mezi lyžaře na velkém svahu i ti, kteří na lyžích
nikdy nestáli, a s radostí tak lyžovali
všichni účastníci výcviku. Všichni také
v pátek zakončili kurz opravdovými závody ve slalomu. Byl to velmi zdařilý týden a lze jen doufat, že se lyžování stane
pro některé oblíbeným sportem a budou se ve svých lyžařských dovednostech i nadále zdokonalovat.
Zážitky z výcviku očima účastníků:
Líbilo se mi, že jsem poznala nové kamarády a naučila jsem se pořádně lyžovat. Prostě lyžák byl super... (4.A)
Výsledky závodů ve slalomu
Kategorie I chlapci: 1. Filip Kužílek
(5.C), 2. Patrik Kruťa (5.B), 3. Samuel
Krajíček (5.C)
Kategorie I - dívky: 1. Kateřina
Bartlová (5.A), 2. Ema Křížková (5.C), 3.
Tereza Pavlová (5.A)
Kategorie II - chlapci: 1. Štěpán
Šmotek (4.A), 2. Matyáš Kocháň (5.C),
3. Antonín Vraj (5.A)
Kategorie II - dívky: 1. Nela Hovadíková
(4.B), 2. Klára Husinová (5.B), 3. Kateřina
Hanáková (4.A)
Kategorie III - chlapci: 1. Luboš Pavel
(5.B), 2. Kryštof Martinec (5.C), 3. Ondřej
Dolanský (5.B)
Kategorie III - dívky: 1. Barbora
Večeřová (5.A), 2. Beáta Valová (4.A), 3.
Tereza Pšenková (4.A)
Klára Polepilová
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V říjnu 2018 se konala na naší škole soutěž „Přírodovědný klokan“, kterou pořádá
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ve spolupráci s Pedagogickou
fakultou ÚP v Olomouci.
Vítězem soutěže na naší škole se stal Michal Dolanský (9. B) se ziskem 70 bodů.
Druhé místo obsadila Barbora Dolinová (9. A), která získala 63 bodů. Třetí místo
obsadila Denisa Jahodová (8. C), která získala 61 bodů.
V rámci okresu Zlín se této soutěže zúčastnilo celkem 516 žáků a dosáhli průměrného výsledku 40,46 bodů. V rámci Zlínského kraje se této soutěže zúčastnilo celkem
3 468 žáků a dosáhli průměrného výsledku 38,86 bodů. Celkem 24 našich žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl okresní průměr. Celkem 30 našich žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl krajský průměr.
V rámci celé ČR se této soutěže zúčastnilo celkem 38 949 žáků a dosáhli průměrného výsledku 40,25 bodů. Celkem 23 našich žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl
celostátní průměr. Všem úspěšným řešitelům ještě jednou blahopřejeme.

+OHGiPHÅQHMOHSåtKRPODGpKRFKHPLNDÿ5´
V úterý 11. prosince se konalo na ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí krajské
kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR.“ Naši školu reprezentovali tři žáci nejlepší ze školního kola – Michal Dolanský (9. B), Lucie
Hrbáčková (9. B) a Tomáš Šimeček (9. A).
Velmi obtížná byla cesta do místa soutěže. Na Zlínsku byla ráno sněhová kalamita a už to vypadalo, že ani na soutěž
nepojedeme. Nakonec jsme s velkým
zpožděním do Valašského Meziříčí dorazili a s námi i další řada škol.
Na žáky čekal test, který se skládal ze
14 úkolů. Soutěžící hledali chemické
prvky v osmisměrce, psali chemické rovnice, doplňovali počty protonů, elektronů a neutronů, tvořili vzorce sloučenin
a jejich názvy, poznávali chemické sloučeniny, zapisovali atomy a molekuly, tvořili rovnici chemické reakce, určovali
skupenství látek, určovali Ph s tajenkou,
rozlišovali směsi a dělící metody, zabývali se periodickou soustavou prvků, zabývali se relativní molekulovou hmotností,
hmotnostním zlomkem a látkovým
množstvím. Celkem mohli soutěžící získat 100 bodů.
V krajském kole dosáhli naši žáci velmi
pěkných výsledků. Michal Dolanský (9.
B) získal 18 místo za 79 bodů, Tomáš
Šimeček (9. A) získal 20 místo za 78
bodů. Lucie Hrbáčková (9. B) získala
59 bodů bez umístění. Krajského kola
soutěže se zúčastnilo celkem 104 žáků
z 35 škol Zlínského a Moravskoslezského
kraje.
Třicet nejlepších žáků postoupilo
do regionálního kola, které se konalo
29. ledna opět na ISŠ-COP ve Valašském
Meziříčí. Na soutěžící čekal velmi obtížný úkol. Určovali hmotnostní zlomek
vzorku roztoku chloridu sodného (NaCl).
Při této velmi přesné práci museli přesně
zjišťovat hmotnost a objem roztoků. Ze
zjištěných údajů pak počítali hustotu,
hmotnostní zlomek a sestrojovali graf.
Na celý úkol měli pouze 60 minut
a mohli získat 60 bodů. K těmto bodům
pak byly připočteny body, které žáci získali v krajském kole.
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Vítězka školního kola konverzační
soutěže v anglickém jazyce Natálie
Býmová ze 7.C reprezentovala naši
školu v okresním kole této soutěže,
které se konalo 8. 2. 2019 na ZŠ
Kvítková ve Zlíně.
Natálie se umístila na vynikajícím
druhém místě. V konkurenci dalších
čtrnácti soutěžících z celého okresu
bravurně zvládla písemný test s poslechem, popis obrázku i konverzaci na
vylosované téma.
Děkujeme za vzornou reprezentaci
a gratulujeme.
Vyučující Aj

Michal Dolanský se výrazně v regionálním kole zlepšil a získal 13. místo
za 137 bodů. Tomáš Šimeček získal 25.
místo za 115,5 bodů.
Prvních pět žáků regionálního kola
postoupilo do celostátního finále, které
se bude konat v červnu v Pardubicích.
Vzhledem k tomu, že jsme se krajského a regionálního kola této bezesporu
zajímavé chemické soutěže zúčastnili
poprvé, jsou výsledky našich žáků výborné.
Všem zúčastněným žákům děkuji
za skvělé výsledky a maximální snahu.

=LPQtRO\PSLMVNpKU\
V den vysvědčení se druhý stupeň naší školy dal do pohybu. Využili jsme v tu
dobu příznivých klimatických podmínek a uspořádali jsme projektové vyučování pro
žáky s názvem Zimní olympijské hry. Žáci byli rozděleni do 8 družstev podle států,
jež reprezentovali. U školy jsme hráli hokej, soutěžili v biatlonu a rychlobruslení,
běhali na lyžích, soutěžili v rychlobruslení a závodili na saních.
Žáci intenzivně pracovali na nástěnkách a celkové prezentaci svých zemí.
Nemohli chybět ani nadšení fanoušci, kteří celou dobu sportovce neúnavně podporovali a dodávali jim nepostradatelnou energii a odhodlání. Projekt v žácích
vzbudil jejich soutěživého ducha, sklidil pozitivní ohlasy a stal se skvělým zakončením prvního pololetí.
Z celkového vítězství se nakonec radovala Kanada před Švédskem a Norskem.
Rostislav Šarman

=HPěSLVQiRO\PSLiGD
V měsících prosinec a leden školního roku 2018 - 2019 proběhla školní
kola Zeměpisné olympiády.
Soutěž je rozdělena na tři části: práce s atlasem, úkoly bez atlasu a nejstarší kategorie má navíc tzv. praktickou část. Soutěže se zúčastnilo celkem 55 žáků. Do okresního kola, které se koná 20. února ve Zlíně, postupují vždy vítězové z každé kategorie.
Děkujeme všem žákům za účast ve
školním kole a vítězům přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

0LVWőLRVPLVPěUN\VXGRNXDVNOiGiQtSX]]Ot
Čtvrtý ročník soutěže byl určen pro žáky šestého a sedmého ročníku. V osmisměrce
pro šestý ročník hledalo 41 žáků v 64 políčkách osm pojmů z matematiky. Nejlepšího
výsledku v počtu bodů a v čase dosáhla Aneta Zajíčková, která našla vše za 3:01
minuty, o něco horší byla Nina Jarošová, třetí pak Ondřej Kapusta. 42 sedmáků
mělo obdobný úkol, ale s jinými matematickými pojmy. Zde byl nejlepší Matyáš
Divilek s časem 3:03, za ním byla Lucie Forchová a následovala Mariana
Raševová. V sudoku hledali žáci šestých a sedmých tříd 41 chybějících čísel.
Nejrychlejší byla Nina Jarošová s časem 4:20, o málo sekund předběhla Kristínu
Jakubovou a Denise Daňka. Skládání puzzlí bez předlohy se účastnilo 46 žáků
šestých a sedmých tříd. Zde zvítězila Justýna Vičarová s časem 3:44, následoval
Michal Grebeníček a třetí pozici zaujal Jakub Vykopal. Nebyl překonán rekord
Veroniky Vyvlečkové, která loni zvítězila s časem 3:00, ale přesto výkony všech účastníků byly skvělé. V jarních měsících nás čekají další počtářské výzvy Pythagoriáda,
matematická olympiáda a mezinárodní matematická soutěž Pangea a Klokan, kterých se naši žáci účastní v hojném počtu.
Mgr. R. Krupičková

FLORBAL FBC SLUŠOVICE:

Výsledky:
Kategorie A (6. ročník)
1. místo: Ondřej Kapusta
2. místo: Vendula Krieglerová
3. místo: Vendula Krejčí
Kategorie B (7. ročník)
1. místo: Petr Molek
2. místo: Jakub Vykopal, Kristína
Jakubová
3. místo: Magdaléna Jakubová
Kategorie C (8. a 9. ročník)
1. místo: Pavel Divoka
2. místo: Šimon Chovanec
3. místo: Tereza Kapustová
Mgr. Jana Balusková
Mgr. Marie Ulrichová

-DNQDåLMXQLRőLNWLWXOXPLVWUţSőtåOL

V sobotu 23. 3. 2019 se sen stal skutečností, když naši kluci po několika
letech poctivého trénování dosáhli na nejvyšší metu ve své florbalové lize.
Zvítězili v 3. lize juniorů, skupiny 6
a plnými doušky si tak mohli vychutnat
vítězný potlesk všech fanoušků, kteří
na domácí turnaj do sportovní haly
ve Slušovicích dorazili.
Z celkového počtu 20 odehraných
zápasů za sezonu pouze dvakrát prohráli a jednou remizovali a nastříleli

celkem 145 branek do sítě soupeře.
Postupně si získávali respekt u svých
protihráčů svou technicky perfektně
natrénovanou hrou a obzvlášť týmovým duchem, který v kabině vždycky
panoval. Nakonec museli všichni uznat,
že tým FBC Slušovice si titul opravdu
zasloužil.
Velké díky patří nejen hráčům
(Martin Vrána, Daniel Chovanec,
Pavel Gerža, Jindřich Hub, Tomáš
Klimt, Erik Kolaja, Lukáš Mrňka,
Šimon Pekař, Milan Sousedík, Tomáš
Sousedík, Michal Řezník, Miroslav
Šefl), ale také jejich trenérům (Tomáš
Chromek a Patrik Kolaja), kteří je
na jejich vítězné cestě doprovázeli.
Klukům ze srdce gratulujeme a přejeme jim, aby ve florbalu pokračovali i nadále.
Za tým FBC Slušovice
H. Chromeková
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Tradiční masopustní průvod v naší
škole nechyběl ani letos. Všichni zúčastnění odcházeli v dobré náladě odměněni
medailí a sladkostmi, které jim věnoval
Klub rodičů při Základní škole Slušovice.
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leden – březen 2019

INZERCE

VÝROČÍ
Marie Pšenková
Bedřich Vitoslavský
Oldřich Hemerka
Ludmila Sedláčková
Pavel Drápal
František Jakuba
Rostislav Rozsypal
Zdenko Vašek
Svatopluk Matůšů
Františka Klásková
Zdeněk Zetocha
Josef Švajda
Zdeňka Dolanská
Helena Kapustová
Josef Juřík

Všem jubilantům
srdečně blahopřejeme!
NAROZENÍ
Vendula Janíčková
Jakub Matyák
Stela Nábělková
Lukáš Kučera
Tomáš Němec
Karolína Ježíková
Šarlota Vízdalová
Thea Vičíková
Sebastian Bezděk
Šimon Bednařík

Šťastným rodičům blahopřejeme
a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!
ÚMRTÍ
Marie Jánošíková
Miroslav Buch
Emilie Hruboňová
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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