Květen 2009

Motto :
Od 5.45 hodin budeme střelbu opětovat. Bombu splatíme bombou.
Adolf Hitler 1. září 1939

2. září o hodinu dříve než Hitler avizoval zahájila námořní loď Schleswig - Holstein palbu
z gdaňského přístavu na polskou západní rovinu. Mohutné síly německých vojenských oddílů
překračovaly polské hranice podporované masivními nálety. Od počátku bylo zřejmé, že nejde o
válku obrannou, nýbrž dlouho plánovanou válku útočnou. Dne 3. září vyhlásila Německu válku
Francie a Velká Británie. Začala 2. světová válka.
V roce 1933 za velké hospodářské krize se Hitlerovi a jeho stoupencům podařilo strhnout veškerou
moc na národní socialisty. Záhy byly všechny ostatní politické strany nuceně rozpuštěny, političtí
odpůrci povražděni nebo zavřeni do koncentračních táborů. Německé hospodářství se začalo
připravovat na válku, hospodářská bída byla překonána, brzy bylo dosaženo plné zaměstnanosti.
Příčinou rozmachu bylo pouze a jedině enormní zbrojení. Cílem bylo porobení ostatních národů
zejména na východě.
Nejstrašnější válka v dějinách lidstva trvala téměř 6 let a skončila kapitulací Německa 8.května
1945, na našem území se však bojovalo ještě 9. května. V ten den Rudá armáda osvobodila bojující
Prahu. Druhá světová válka stála život 60 milionů lidí, většina z nich bylo civilní obyvatelstvo.
Naše obec byla Rudou armádou osvobozena 6. května 1945. To už ústup Němců byl nezastavitelný,
přesto kde mohli páchali škody na životech i majetku.
Na pomníku obětem druhé světové války jsou vyryta jména občanů Veřovic, kteří položili své
životy za svobodu své vlasti, kteří se odmítli smířit s nacistickou nadvládou. Jejich jména by neměla
upadnout v zapomnění : Eduard Bartoň, Milan Bartoň,Čeněk Blažek, Karel Fajárek, Josef
Heřmánek, František Hoďák, Karel Kožaný, Oldřich Křížek, František Kubečka, Jan Kocián,
Jaroslav Macíček, Čeněk Matuš, Karel Pitrla, Inocenc Pitr starší a mladší, Antonín Piterák.
Zemřeli umučeni v německých žalářích a koncentračních táborech v nejlepších letech svého života.
O to smutnější je skutečnost, že ani po 69 letech od konce poslední války, není nacistická ideologie
zcela poražena. Bojůvky mladých neonacistů pochodují našimi městy, hajlují, provolávají fašistická
hesla, kreslí hákové kříže a propagují násilí. Zákony a policie na ně nestačí a nebo jsme hodně
benevolentní. Tak jako kdysi na počátku třicátých let dvacátého století, kdy Hitler byl ještě
podceňovaným svobodníkem.
Omlouvám se všem, kteří očekávali v tyto krásné slunečné dny veselejší úvodník, ale protože mne
poslední události a pochody neonacistů zneklidňují a také proto, že jeden z umučených byl můj
děda, kterého jsem z tohoto důvodu nikdy nepoznal, chtěl jsem připomenout události let dávno
minulých a upozornit na události současné. Také nyní je hospodářská krize a žijí s námi občané
různých národností. Dýchají náš vzduch a buď dělat nechtějí a berou nám peníze na sociální dávky
a nebo dělat chtějí, pak nám ovšem berou práci. To však musí řešit stát srozumitelnými a jasnými
zákony, každá jiná cesta je špatná. A to, co je špatné se nesmí podporovat.
Přeji pěkný, slunečný a úspěšný den.
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

Zpráva z jednání Rady obce
Rada obce na svém 56. jednání schválila svolání 19. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice na
pátek 19. června 2009 od 18,00 hodin do přísálí kulturního domu. Program zasedání nebyl zatím
stanoven.
Rada obce schválila rozpočtová opatření č. 2/2009 a kladné hospodářské výsledky příspěvkových
organizací Základní škola a Mateřská škola Veřovice a Kulturní zařízení Veřovice za rok 2008
včetně jejich rozdělení do rezervního fondu a fondu odměn.
Rada obce dále schválila výroční zprávu o zveřejněných informacích za rok 2008 podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V roce 2008 bylo na obecním úřadě podáno 6
žádostí o poskytnutí informací, všechny žádosti byly vyřízeny kladně.
Rada obce projednala písemné vyhodnocení prokazatelné ztráty ostatní dopravní obslužnosti za
rok 2008 podané Městem Nový Jičín, které ostatní dopravní obslužnost zabezpečuje. Obce
Novojičínska na zabezpečení autobusové dopravy, přispívají ze svých rozpočtů. V roce 2008
zůstalo na účtu sdružených prostředků 697.747,35 Kč, které budou rozděleny mezi obce podílem
4,60 Kč na jednoho obyvatele.
Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení na zpevnění ploch pod kontejnery a cesty okolo
hřiště.
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci na vypracování nového územního plánu bude zadána
Ing.Arch. Aleši Palackému z Ostravy - Výškovic.
Přípravu projektu a podání žádosti o dotaci na realizaci rekonstrukce a přístavby mateřské školy
bude provádět DC Vision, s.r.o. Opava.
Zadávací řízení na zakázku realizace rekonstrukce a přístavby mateřské školy provede pro naši
obec firma RTS a.s., Brno.
Rada obce schválila služební cestu pro komisi určenou na výběr čistírny odpadních vod do
Drnholce a Novosedel. Komise se zúčastnila prohlídky s odborným výkladem dvou typů čistíren
odpadních vod, odpovídajícím počtu 2000 ekvivalentních obyvatel.
Přijetím tří pracovníků na veřejně prospěšné práce byl pověřen místostarosta obce. Podmínky
stanovuje Úřad práce. Aby obec dostala peníze na tyto zaměstnance, musí přijímané osoby tyto
podmínky splňovat. Jedná se o věk nad 50 let nebo evidence na Úřadu práce minimálně 5 měsíců.
Rada obce schválila příspěvek ve výši 5.000,- Kč na provoz pro denní stacionář Kopretina
Kopřivnice, ve kterém jsou umístěni také 2 občané Veřovic.
Rada obce také schválila provedení oslav osvobození dne 7. května 2009 od 19,30 hodin u pomníku
padlých s následným lampiónovým průvodem od kulturního domu po malé straně na fotbalové
hřiště.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č.62/2003 Sb., o
volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.
Volby se budou konat ve dnech 5.- 6.6.2009:
Dne 5.června v pátek se bude hlasovat od 14,00 hodin do 22,00 hodin.
Dne 6. června v sobotu se bude hlasovat od 08,00 hodin do 14,00 hodin.
Občan České republiky hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je
zapsán v seznamu voličů.
V našem případě je volební místnost v sále Kulturního domu Veřovice.
Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a v době voleb okrskovou volební komisi o
to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.
Volič může také hlasovat jinde než v místě trvalého bydliště a to v jakékoliv volební místnosti na
území České republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz, který vydává obecní úřad, u něhož je
volič zapsán v seznamu voličů. O vydání voličského průkazu však musí písemně požádat obecní
úřad podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče nejpozději do 21. května 2009.
Voličem je občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dovrší věku 18 let, nevznikla u
něj překážka volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
popřípadě hlasuje na voličský průkaz.
Seznam voličů vede obecní úřad.
Voličské lístky budou dodány všem voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb.
Volič hlasuje osobně. Při vstupu do volební místnosti prokáže svou totožnost u volební komise
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Pokud tak neučiní, nebude mu hlasování
umožněno.
Volič obdrží obálku s hlasovacími lístky, v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží do
úřední obálky 1 hlasovací lístek, kde může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku tyto kandidáty upřednostnit. Poté volič ukončí
své hlasování vložením úřední obálky s hlasovacím lístkem do volební schránky před okrskovou
volební komisí.
Tento postup je již vám všem jistě znám, protože volíme často a rádi. O vaše hlasy se bude ucházet
30 politických stran a hnutí.
Věřím proto, že ani volby do Evropského parlamentu nepodceníte, neboť jeho význam bude
v budoucnu jistě stoupat, ať již chceme nebo jsme proti. Je proto potřebné, abychom zvolili lidi
dostatečně vzdělané a odpovědné, kteří budou dostatečně hájit zájmy České republiky.
Tak nashledanou u volební schránky.

OSLAVY OSVOBOZENÍ OBCE
Rada obce Veřovice si Vás dovoluje pozvat na

s lampiónovým průvodem. Akce se uskuteční ve čtvrtek dne 7. května 2009 s tímto programem:
19,30 hodin - položení kytice u pomníku padlých
19,45 hodin - lampiónový průvod od kulturního domu na fotbalové hřiště (po malé straně)
20,30 hodin - táborák s diskotékou, občerstvení
Srdečně zve Rada obce Veřovice.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH

ODPADŮ

Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů proběhne v naší obci v sobotu dne
30. května 2009.
Svozová a sběrová technika na nebezpečný odpad bude přistavena v tento den
- za kulturním domem
- u nákupního střediska

od 8,00 - do 9,00 hodin
od 9,30 - do 10,30 hodin

Mezi nebezpečný odpad patří např.: olejové automobilové filtry, plechovky ze zbytky barev,
zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré
kosmetické přípravky, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a
vazelínou, obaly od sprejů, apod. Nebezpečný odpad vozte na výše uvedená stanoviště pouze
v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci odborné firmy od Vás přímo odebrat !
Přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad začne ve čtvrtek 28. května 2009 výměnným
způsobem. Mezi tento odpad patří např.: matrace, části nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce,
linolea, kočárky apod. Do kontejnerů nesmí být ukládán stavební a demoliční odpad, tráva, větve
stromů, uhynulá zvířata, jiný organický odpad a běžný domovní odpad.

Den Země na naší škole
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o
ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející
diskuzi o možných cestách řešení.
Na naší škole jsme ho slavili hned nadvakrát, jednou předem, podruhé po svátku.
Poprvé to bylo v pondělí 20. dubna 2009. Tohoto dne ráno odjeli všichni žáci z prvního stupně do
ostravské zoologické zahrady. Zaměstnanci zahrady si tam pro naše děti nachystali velmi zajímavé
dopoledne s výukovými programy o zvířatech. Děti i učitelé se dozvěděli mnoho nových informací.
Vrátili se nadšení.
Jejich starší spolužáci se rozhodli pomoci přírodě vlastními silami. Obrátili se na revírníka Lesního
závodu Frenštát pod Radhoštěm pana Štefka. S ním se vydali ve čtvrtek 30. dubna 2009 na
Dlouhou, kde čistili část lesa a sázeli malé jedličky. Protože mnoho dní pořádně nepršelo, chodili do
blízké studánky na vodu, aby nasázené stromky zalili. Den byl nádherný, v bukovém lese všem
vytrávilo. Pan Štefek všechny pochválil a odměnil sladkou svačinou. My děkujeme jemu za dobrou
spolupráci.

Žáci sedmé třídy

ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA MĚSÍC DUBEN 2009
Hned na začátku měsíce byla v MŠ uspořádána velikonoční dílna. Kdo přišel, měl možnost vytvořit
si pro vlastní potěšení různé velikonoční motivy - vystřihovánky na okna, malovaná vajíčka,
zvířátka na postavení, … Děkujeme paní Martině Mokré za zajištění sladkého pohoštění.
Po celý měsíc se děti pilně připravovaly s pásmem moravských písní a tanečků na školní akademii,
která se konala v kulturním domě ve čtvrtek 23. dubna. Zde vystupovaly nejstarší děti z obou
oddělení. V zápětí na to, v pátek 24. dubna se děti představily se svými tanečky i na setkání pro
dříve narozené občany Veřovic.
28.dubna jsme měli v MŠ dokonce dvojí návštěvu - jednak za námi opět přišly maminky na
mateřské dovolené s dětmi, a také přijelo divadélko Myška, aby nám zahrálo veselou pohádku O
žabím princi.
Příjemné jarní slunečné počasí jsme využívali při delších procházkách po vesnici a při hrách na
zahradě a děti s velkým nadšením využívaly po zimě znovu postavené trampolíny, za což děkujeme
panu Z. Sýkorovi a T. Nogolovi.
Maminky na mateřské dovolené zveme naposledy v tomto školním roce do MŠ na čtvrtek 28.
května v době od 9 - 11,00 hodin, kdy s námi budou moci ještě jednou shlédnout divadelní
představení, tentokrát pohádku O Nesytovi.
Na závěr bychom chtěli pozvat všechny maminky, ale i babičky na Zahradní besídku, kde společně
oslavíme jejich svátek. Proto je co nejsrdečněji zveme ve středu 13. května od 15,00 hodin na školní
zahradu MŠ. Pro děti zde budou přichystány i různé soutěže.
Pavlína Cibulcová

POZVÁNKA NA DEN OBCE PRO DĚTI
SRPŠ při ZŠ a MŠ ve Veřovicích ve spolupráci s Obecním úřadem ve Veřovicích vás zvou na

DĚTSKÝ DEN ANEB DEN OBCE PRO DĚTI,
který se uskuteční v neděli 31.5. 2009 od 14,00 hod.
v prostorách a okolí Orlovny. Vstupné na tuto akci je dobrovolné.
Můžete se těšit na kouzelníka Čárymáryfuka, historický šerm, skupinu
bojových umění Capuero či na taneční skupinu při ZŠ 17. listopadu z Kopřivnice. Rovněž můžete
shlédnout ukázku výcviku psů a zastřílet si ze vzduchovky.
Po celou dobu se můžete občerstvit jak sladkými, tak masitými pokrmy. Totéž platí pro alko i
nealko nápoje.
Ve večerních hodinách bude akce zakončena ohňostrojem.
Přijďte se se svými dětmi a vnuky společně pobavit.
Těší se na vás SRPŠ a OÚ ve Veřovicích.

Veřovská desítka
V sobotu 18.4. 2009 se za krásného slunečného počasí uskutečnil již 6. ročník silničního běhu
„Veřovská desítka“.
Na start závodu se postavilo 67 běžců a běžkyň. I v letošním roce měl náš běh zahraniční účast, a to
2 polské běžce a 1 běžce ze Slovenska. V polovině závodu vše vypadalo, že loňský traťový rekord
Tomáše Bláhy z Kroměříže bude překonán. Jeho čas 31:39, ale nakonec zůstal neohrožený. Letošní
vítěz závodu Artur Blasinski z Polska zvítězil časem 32:15.
Nejlepší žena Martina Vévodová z AK Perná přiběhla do cíle s časem 40:57.
Potěšující byla účast místních běžců Tomáše Popa /10.místo/, Miroslava Vrobla
/13.místo/, Antonína Kellera /18.místo/, Pavla Pitela /31.místo/, Petra Kašpárka
/36.místo/, Miroslava Marka /49.místo/. Na všechny běžce čekalo v orlovně
občerstvení v podobě výborného guláše a pro ty nejlepší finanční a věcné ceny.
Poděkování patří zejména našim sponzorů,kterými byli : Obec Veřovice, Unicorn, s.r.o. Kroměříž,
Rapos s.r.o. Holešov, ALVE s.r.o. Veřovice, OREL ústředí, Pekárna U Černochů Veřovice, Čedok
Nový Jičín.
Orel Veřovice
Úspěch orelských florbalistů
Na podzim roku 2008 vstoupili mladší žáci Orel Veřovice do bojů ve florgalové LARS lize. Spolu
s týmy Valašského Meziříčí, Bystřice p. Hostýnem, Kelče A, Kelče B bojovali naši chlapci velmi
statečně. Podařilo se sestavit skvělý tým, který celou soutěží procházel s výbornými výsledky a
nakonec se stal vítězem celé ligy. Odměnou za výborné výkony všech byl překrásný pohár a dort.
Poděkování patří všem hráčům a zejména trenérům Martinovi Gerykovi a Pavlovi Bartoňovi.
V následující sezoně 2009/2010 budou hrát florbalisté vyšší soutěž a to celonárodní Orelskou
florbalovou ligu. Bude jistě náročnější, ale věříme, že i v této soutěži naši florbalisté uspějí. Zveme
mezi nás i další chlapce, kteří by měli zájem o tento sport.
Orel Veřovice

POZVÁNKA
Honební společenstvo Veřovice svolává na
sobotu 23. května 2009 na 15 hodin
na Myslivecké chatě ve Veřovicích
Hlavním bodem programu bude zpráva o činnosti, volba nového honebního výboru a honebního
starosty.
Zveme všechny členy Honebního společenstva a vlastníky honebních pozemků k účasti.
Je zajištěno i pohoštění.
Zve výbor Honebního společenstva.

POZVÁNKA LYŽAŘSKÉHO KLUBU
Lyžařský klub Veřovice pořádá v sobotu dne 23. května 2009 od 15,00 hodin
v areálu lyžařské chaty

Připraven bude k občerstvení např. tradiční douzovaný kabanos, grilované steaky, párek
v rohlíku, špekáčky k opékání, alko i nealko nápoje. Lyžaři z Veřovic se těší na Vaši návštěvu.

POZVÁNKA ZAHRÁDKÁŘŮ
Český zahrádkářský svaz Veřovice zve všechny milovníky přírody na tradiční

které se uskuteční v sobotu dne 30. května 2009 od 14,00 hodin v zahrádkářské
kolonii ve Veřovicích. V jídelní nabídce bude guláš a klobásy. S dodržením pitného
režimu nebude problém. Zveme kromě již našich skalních příznivců i mladé rodiny,
které mezi námi mohou nalézti svou seberealizaci. Jedno Vám můžeme garantovat:
všeobecná krize kapitalismu se zahrádkářům určitě vyhne.
Těšíme se na Vás - Vaši zahrádkáři

POZVÁNKA NA MÁJOVÝ POCHOD OKOLO VEŘOVIC
OVV ČSSD Nový Jičín a MO ČSSD Veřovice si Vás dovolují pozvat
na 8. ročník

který s uskuteční v sobotu 23. května 2009. Prezentace od 8,00 - do 10,00 hodin u Kulturního
domu ve Veřovicích a na fotbalovém hřišti Veřovice.
Trasa A - výstup na Velký Javorník a zpět ke kulturnímu domu ( 11 km )
Trasa B - úpatím Dlouhé ( 5 km ) - Pohádkový les pro děti
Pro účastníky pochodu:
na trase pochodu i v cíli je připraveno občerstvení a můžete se pobavit na diskotéce v KD Veřovice.

Další program:
9,00 - 12,00 hod.
- Pohádkový les pro děti na včelařském středisku
(v případě nepříznivého počasí nebude)
Od 14,3 hod. - losování tomboly v kulturním domě

INZERCE - NABÍDKA SLUŽEB

Luboš Plešek
 malby klasické, barevné, ozdobné
 nátěry fasád, oken, dveří, pergol, štítů, plotů, dveří včetně fladrování
 ozdobné nástřiky (Gotele)
Kontakt : Luboš Plešek, 742 73 Veřovice 355,
e-mail : lubosplesek@seznam.cz,
tel. č.  737 881 368

INZERCE - PRODEJ DŘÍVÍ
Prodám palivové dříví - buk, nařezané na metry,
cena 1.300,- Kč za 1 prostorový metr, s možností dovozu.
Kontakt :  603 315 738

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
ŠTÍPANÉ LISTNATÉ TVRDÉ - délky 1m
cena 990,- Kč za 1 prostorový metr
cena je bez dopravy, dopravu možno zajistit

ŠTÍPANÁ POLENA BUKOVÁ - délky 30, 35, 40cm
(jiné délky možno dohodnout)
cena 1 150,- Kč za 1 sypaný prostorový metr
doprava zdarma do 20 km od Zubří při odběru min. 5 sprm
Kontakt: Dřevosklad Zubří tel. 603 802 081

INZERCE
Mladí manželé se dvěmi dětmi do tří let hledají výhodný podnájem
ve Veřovicích na 2 až 3 roky.
Kontakt : 739 416 614

INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA FRENŠTÁT p.R.
Nám. Míru 1, 744 01 Frenštát p.R.
Tel., fax. : +420 556 836 916,
e-mail : ic@mufrenstat.cz,
www.frenstat.info
Střípky z informačního centra
V Informačním centru města Frenštát p.R. jsou od dubna 2009 zdarma k dispozici dvě nové
propagační publikace, které vydal Moravskoslezský kraj za spolufinancování EU.
Jedná se o publikaci pod názvem „KRAJ PLNÝ ADRENALINU“, která je rozdělena na oblast
Beskydy, Javorníky, Opavské Slezsko, Ostravsko, Poodří - Moravské Kravařsko a Těšínské
Slezsko. Pod každou z těchto oblastí naleznete tipy na zážitky v našem kraji. Jsou rozděleny
do kategorií adrenalin mix, letecký adrenalin, jezdecký adrenalin, střelecký adrenalin,
adrenalin na vodě a adrenalin na lanech. Vydána je v českém, anglickém, německém,
polském a ruském jazyce.
Druhá publikace nese název 1 + 1000 zážitků. Je určena pro zahraniční turisty a komplexně
představuje náš kraj včetně jeho atraktivit a možné zábavy. Naleznete zde také lázeňská
střediska, hrady a zámky, technické památky a důležité kontakty. Vydána je rovněž
v anglickém, německém, polském a ruském jazyce.
kolektiv ICM
ICM Frenštát p.R.

POZVÁNKA - RADEGASTŮV REJ na Pustevnách s MIG 21
Sobota 30. května 2009, Pustevny!
6. ročník tradiční akce Radegastův Rej se bude také letos konat v krásném prostředí na
Pustevnách poslední sobotu v květnu od 10 hodiny ranní.
Vystoupí kapely MIG 21, Timudej a Hrdza, zpěvák Wabi Daněk a David Kraus a revival
skupina Sting ME band. Je zajištěný zábavný doprovodný program, zábavné Městečko
Radegast a opět se můžete účastnit soutěží v pětiboji o ceny značky Radegast. Vstup je
tradičně zdarma.
Podrobný program akce, dostupnost, ubytování najdete na www.radegastuvrej.cz a
www.beskydy.cz.
Zveme na den plný zábavy a skvělé muziky
pořadatel Beskydy.cz, InfoČesko

INZERCE
PŘIPRAVUJETE SVATBU, OSLAVU ŽIVOTNÍHO JUBILEA ?
NABÍZÍM VE VÝBORNÉ KVALITĚ NATOČENÍ AKCE NA VIDEO + speciální diskotéku
(i lidovky), včetně moderování a pomoci při organizaci akce.
Zaručujeme špičkovou kvalitu Vaší akce za dostupnou cenu.
Akci osobně realizuje dr. Vítězslav Černoch, včasná rezervace je nutná, tel. č.  728 362 757.
Kontakt : Podbeskydská agentura
PhDr. Vítězslava Černocha
742 72 Mořkov, Za Sušárnou 391,
e-mail : vita.cernoch@cmail.cz.

JUBILANTI NA MĚSÍC KVĚTEN 2009
Anna Šrubařová
Dagmar Jeřábková
Anna Lacinová
Libuše Kociánová
Pavel Kantor
Květoslav Piterák
Jarmila Kamasová
Marta Černochová
Miroslav Pítr
Jaroslav Tománek
Srdečně gratulujeme dubnovým jubilantům a přejeme jim do dalšího života
hlavně pevné zdraví, optimismus a elán.

Vzpomínka:
Dne 15. května 2008 uplyne již 15 let od úmrtí paní Anežky Horákové. Stále vzpomínají dcery a syn
s rodinami.

