
 

               Červen 2019 

Motto 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

 

kopeme, kopeme, kopeme ..….ti, kteří z Vás ještě nepostřehli, stavíme, stavíme, 

stavíme…. 

V obci Veřovice se usilovně pracuje na stavbě:  

„Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“!!! 

Doufám, že zase více občanů a lidí kolem to zpozoruje. A ti, kteří to ještě nezpozorovali, 

třeba časem zpozorují.  

 

Další velikou plánovanou stavbou v obci Veřovice je stavba: „Chodníkové těleso podél 

silnice II/483 a II/480 včetně účelového odvodnění“. Jedná se o stavbu chodníkového 

tělesa na dolním konci naší obce směrem na Mořkov kolem Restaurace Dolní dvůr 

směrem do průmyslové zóny k firmě ALVE s.r.o, kolem hlavní komunikace č. II/483 a 

II/480. Momentálně jsme ve fázi předání projektové dokumentace pro vydání společného 

povolení stavby MěÚ ve Frenštátě pod Radhoštěm na silniční správní úřad. Budeme čekat 

na vydání společného stavebního a územního řízení s nabytím právní moci na danou 

stavbu. Dále budeme připravovat a sepisovat žádost o dotaci – finanční příspěvek ze 

Státního fondu dopravní infrastruktury v termínu do 15.11.2019. Začátkem roku 2020 

proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby. V případě kladného rozhodnutí o 

přidělení dotace – finančního příspěvku ze SFDI, bude stavba zahájena přelomem roku 

2020 – 2021.  

 

 

Přeji Vám, vážení a milí spoluobčané, hezké slunečné dny. 

Martin Fojtík   

starosta obce Veřovice 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ 

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 09.05.2019 

Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

8/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Miroslav Marek a Ing. Petr Šťastný  

8/2 

schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

8/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Vybíral a Ing. Marcela Paseková 

8/4 

bere na vědomí informace podané zhotovitelem stavby „Společnost pro výstavbu kanalizace a 

ČOV obce Veřovice“, IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, týkající se 

stavby: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“  

…...............................      …................................ 

   Martin Fojtík                 František Černoch  

   starosta obce                  místostarosta obce  

 
 

USNESENÍ 

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 28.05.2019 

Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

9/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: František Černoch a Lukáš Urbanovský  

9/2 

schvaluje upravený program 9. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

9/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Martin Fojtík a Ing. Iva Šumšalová 

9/4 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru 

9/5 

bere na vědomí informace o činnosti orgánů obce podané starostou obce Martinem Fojtíkem a 

místostarostou obce Františkem Černochem 

9/6 

schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat Dodatek č.3 k Smlouvě o dílo mezi „Společnost pro 

výstavbu kanalizace a ČOV obce Veřovice“, IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, Černovice, 

627 00 Brno, IČ: 25322257 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531. 

Předmětem dodatku je Změnový list č. 1, Změnový list č. 2 

9/7  

bere na vědomí informace podané zhotovitelem stavby „Společnost pro výstavbu kanalizace a 

ČOV obce Veřovice“, IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 

IČ: 25322257, týkající se stavby „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“    

9/8 

schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 takto: 

Příjmy:         111 803 289 Kč +  39 000 Kč = 111 842 289 Kč 

Výdaje:  155 872 500 Kč + 387 000 Kč = 156 259 500 Kč 

Financování:   44 069 211 Kč + 348 000 Kč  =  44 417 211 Kč 

úplné znění rozpočtového opatření č. 3/2019 je nedílnou součástí tohoto usnesení 
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9/9 

schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat Kupní smlouvu-automobil, mezi Auta Brno s. r. o., se 

sídlem Hlinky 27, Brno 603 00, IČ: 07509758 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 

00298531. Předmětem Kupní smlouvy je koupě motorového vozidla značky VW T5, za kupní 

cenu ve výši 319 000 Kč včetně DPH, pro provoz, údržbu a úklid obce Veřovice 

9/10 

schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací č. VPI/MS/2019/00095, mezi Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (dále jen 

CETIN), se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 a obcí Veřovice, 

Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti 

CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených 

Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal. Výše nákladů Překládky činní 

k uzavření Smlouvy 896 485 Kč bez DPH   

9/11 

bere na vědomí žádost AFC Veřovice, z.s., Veřovice 657, 742 73 Veřovice záměru výstavby 

projektu „Dětské hřiště na parc. č. 1375/1 v k. ú. Veřovice“ a informaci o získaném daru ve výši 

150.000 Kč a souhlasí se spolufinancováním této akce ve výši maximálně 150 000 Kč včetně 

DPH v závislosti na vysoutěžené ceně 

9/12 

bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, 

vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 

2018 

9/13 

bere na vědomí účetní závěrku za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí Sdružení Povodí Sedlnice 

9/14 

bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí Sdružení povodí Sedlnice 

vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Sdružení povodí 

Sedlnice za rok 2018 

9/15 

neschvaluje žádost pana Ing. R. Z., Veřovice, 742 73 Veřovice o povolení zřízení věcného 

břemene cesty na obecním pozemku parc.č. 1139/2, lesní pozemek, o celkové výměře cca 200 m², 

v k. ú. Veřovice 

9/16 

schvaluje Směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti části pozemku parc. č. 1490/30, a to 

díl „b“ o výměře 45 m², díl „e“ o výměře 75 m² a díl „k“ o výměře 162 m² v k. ú. Veřovice dle GP 

č. 2332-55/2018, který vyhotovil Ing. Miroslav Veselka mezi paní R. V., Veřovice, 742 73 

Veřovice a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531. Záměr směny částí 

pozemků byl schválen na 7. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice č. usnesení 7/20 ze dne 

16.4.2019 a byl vyvěšen na úřední desce obce Veřovice od 18.4.2019 do 6.5.2019 

9/17  

neschvaluje žádost pana M. L., Veřovice, 742 73 Veřovice o odkoupení části obecního pozemku 

parc. č. 1490/28, orná půda o výměře cca 240 m² v k. ú. Veřovice 

9/18 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 2080/1, ostatní plocha 

ostatní komunikace o výměře 4570 m² a pozemek parc. č. 2080/2 ostatní plocha ostatní 

komunikace o výměře 3905 m² v k. ú. Veřovice 

9/19 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 83, zastavěná plocha o 

výměře 54 m² v k. ú. Veřovice 
3 



9/20 

schvaluje vypracování nového znaleckého posudku o obvyklém nájmu pozemku parc. č. 2251/3 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 433 m² v k. ú. Veřovice  

…...............................       …................................ 

   Martin Fojtík                   František Černoch  

   starosta obce                   místostarosta obce  
 

 

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, 

které se bude konat v úterý dne 25.06.2019 od 17,00 hodin v přísálí Kulturního domu ve 

Veřovicích. Bližší informace k programu naleznete na webových stránkách obce. 

 
Důležitá upozornění pro občany  

Stavba: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“!!! 

Vážení a milí spoluobčané, 
prosím Vás, dbejte na bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště. Dodržujte pokyny, které budou 

stanoveny vždy při prováděných pracích (nevstupovat, hrozí pád, silnice uzavřena, silnice 

neprůjezdná, objížďka, slepá ulice,...)!!! Při stavbě se budou v obci pohybovat velká dopravní 

vozidla, výkopová a manipulační technika, těžké stroje. Ještě jednou - DBEJTE NA ZVÝŠENOU 

BEZPEČNOST OSOB A DĚTÍ v blízkosti stavby!!! Prosím Vás, nepodceňujte toto upozornění. 

Nejcennější na světě, co máme, je zdraví!!! Děkuji  

Neustále budete informováni, kde a jak budou probíhat stavební práce, kde budou dopravní uzavírky, kde 

bude omezený provoz, kde bude nutno dbát na zvýšenou bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště. Tímto 

Vás chci požádat a vyzvat Vás občany, abyste mne při jakémkoliv problému, nejasnostech v technických 

záležitostech, sporech majetkoprávních, při poškození Vašich majetků a dalších problémech, neprodleně 

informovali. Jsem tady od toho, abych s Vámi řešil vše přímo na místě u daného problému při této stavbě. 

Spokojený občan je občan spokojený.  

 

 

Předběžný harmonogram výstavby na období červen, červenec, srpen 2019 
Úsek od čistírny odpadních vod na malou stranu za Restaurací Dolní Dvůr směrem do „cigánské ulice“ až 

po „Grozmanův most“. Dalším úsekem bude ulička pod nákupním střediskem směrem u rodiny Zapletalů 

č.p. 116 kolem řadových domků až k rodinnému domu Ing. Břetislava Piteráka. Dále úzká ulička pod a za 

nákupním střediskem až po bytovku č.p. 521.  

Dalším úsekem budou uličky za železničním mostem pod restaurací u Američana směrem vlevo od 

železničního mostu do obou dvou uliček a dále se bude postupovat v uličce směrem do kolonie a následně 

se budou práce posouvat po malé straně kolem potoka až po Lacinovo území.  

Dalším úsekem, kde budou probíhat stavební a výkopové práce na stavbě: „Kanalizace a ČOV v obci 

Veřovice“, bude slepá ulice naproti bývalého objektu SITEX směrem k panu Mikulenkovi Rostislavovi 

č.p. 136 dále k rodině Markových č.p. 163 a na druhou stranu uličky směrem k rodině Görigových č.p. 

468 a v neposlední řadě budou práce probíhat na stavbě čističky odpadních vod, která se nachází při 

výjezdu z obce Veřovice směrem na Mořkov vpravo pod Pěstitelskou pálenicí a sadem švestek. Další 

krátké uličky, kde budou probíhat stavební práce, bude ulička u dolní bytovky č.p. 364 směrem 

k bývalému SITEXU č.p. 150, dále krátká ulička nad bývalým SITEXEM k č.p. 329 rodina Škarpova, 

č.p. 566 rodina Kellerova a č.p. 278 rodina Kociánova, dále ulička u Pekárny u Černochů č.p. 607 dále 

k Penzionu Danka č.p 567 až k č.p. 497 p. Kociánová Božena. 

Dále budou probíhat stavební práce v uličce do Kolonie u č.p. 558 rodina Tománkova, kolem č.p. 95 

Ondřej Matuš směrem k č. p. 239 p. Staňková Eliška, kolem č.p. 617 rodina Šumšalova až k č.p. 262 p. 

Bartoň Štěpán. Od 1.4.2019 do 30.11.2019 budou stavební práce také probíhat v hlavní krajské 

komunikaci č. II/483 a II/480, a to přesněji úseky u č.p. 209 rodina Plucnarova směrem k železničnímu 

přejezdu směrem na Frenštát pod Radhoštěm v délce cca 400 m, dále úsekem od nového obecního úřadu  
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směrem na horní konec až po nákupní středisko v délce cca 1 km, dále úsekem od nového obecního úřadu 

č.p. 670 až po starý obecní úřad (katolický dům č.p. 70) v délce cca 300 m a posledním úsekem bude úsek 

u dolní křižovatky u Restaurace dolní dvůr směrem na Ženklavu v délce cca 100 m.  

Dále ulička naproti bývalého obecního úřadu č.p. 70 k rodinným domům č.p. 439 p. Veselková Michaela, 

kolem č.p. 27, č.p. 444 p. Macháček Luboš, č.p. 204 rodina Sýkorova a č.p. 550 p. Jaromír Křížek a 

Romana Mičková.  

Ulička za budovou revír č.p. 197 u č.p. 629, č.p. 2 soukromá mateřská školka Orlíček, č.p. 156, č.p. 414 

rodina Křížkova. 

Dále ulička za Kulturním domem č.p. 101 směrem k základní škole kolem č.p. 453 Lenka Vašková, č.p. 

499 p. Martin Koleno, č.p. 395 až k č.p. 54 rodina Štěpánova.  

 

Důležité informace o dalším vývoji výstavby „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“ 

Celý rok 2019 a celý rok 2020 budeme pracovat na výstavbě hlavních stok kanalizačních řadů a 

vedlejších tzv. veřejných přípojek částí kanalizačních řadů v obci Veřovice, které jsou majetkem obce 

Veřovice a jsou plně hrazeny z rozpočtu obce Veřovice. Tyto veřejné přípojky kanalizačních řadů budou 

ukončeny černou kanalizační šachticí o průměru DN 400 mm. Také tyto šachtice jsou hrazeny z rozpočtu 

obce Veřovice a dále od této šachtice je již část domovních kanalizačních přípojek k rodinným domkům 

hrazena majitelem dané nemovitosti. Prozatím není kam pospíchat, až koncem roku 2020 a dále se bude 

moci postupně pracovat na budování vašich domovních kanalizačních přípojek, které budou již v majetku 

vlastníka nemovitosti a vlastník nemovitosti si je bude hradit na své náklady. S termínem začátku 

napojování a budování vašich domovních kanalizačních přípojek budete dopředu informováni a 

vyzváni!!!   

 

DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

Usilovně a nepřetržitě ve spolupráci s fy. AGPOL, s.r.o. Olomouc se pracuje na závěrečném dokončování 

projekčních prací na Vašich domovních kanalizačních přípojkách k Vašim nemovitostem (rodinným 

domům). Tato projektová dokumentace k domovním kanalizačním přípojkám byla či nebyla Vámi 

hrazena částkou 1.500 Kč. V neposlední řadě je potřeba u rodinných domků viz. níže seznam č.p., aby 

vlastník dané nemovitosti se osobně dostavil na Obecní úřad ve Veřovicích a podepsal 2x situační výkres 

+ plnou moc k zastupování při realizaci domovních kanalizačních přípojek. Tímto bych chtěl poprosit a 

požádat majitelé nemovitostí níže uvedených čísel popisných či evidenčních, aby se dostavili na Obecní 

úřad ve Veřovicích k vyplnění a podepsání patřičných dokladů, aby bylo možno dále s těmito dokumenty 

pracovat a dopracovat se k úspěšnému územnímu souhlasu, územnímu rozhodnutí a vydání stavebního 

povolení na domovní část kanalizační přípojky k nemovitostem (rodinným domům).  

 

Seznam nemovitostí vzestupně dle čísla popisného:  

č. popisné 15,17,28,53,65,68,70,73,75,78,83,93,94,96,103,110,111,115, 

118,146,149,151,165,174,202,205,215,221, 

240,247,252,253,256,259,273,282,290,300,310,312,320,322,325, 

350,351,364,365,369,373,391,395, 

403,434,439,444,446,449,450,451,453,478,480, 

489,497,500,518,520,521,532,534,535,545, 

554,555, 561,562,571, 585,597,619,622,623,626,629,647.  

 č. evidenční – 13,41,49 

 č. parcelní – parc. č. 716, parc. st. 794, parc. st. 915  

V případě potřeby objasnění či vysvětlení nejasností v technických záležitostech se na mne kdykoli 

obraťte a já věřím, že vše společnými silami vyřešíme. Děkuji za pochopení.         

Martin Fojtík 

starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699, email: starosta@verovice.cz 
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ v obci Veřovice ve volbách do EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU, konaných ve dnech 24. a 25. května 2019 

Počet osob zapsaných v seznamu voličů:           1626 

Počet zúčastněných voličů:               377             23,18  % 

Počet platných hlasů:                  375      

     
Číslo 

strany 
Název politické strany (hnutí, koalice), 

která získala alespoň jeden hlas  

Počet hlasů  

2 Strana nezávislosti České republiky 2  

3 Cesta odpovědné společnosti 2  

5 Občanská demokratická strana 24  

6 ANO, vytrollíme europarlament 8  

7 ČSSD 25  
8 Romská demokratická strana 1  

9 Komunistická strana Čech a Moravy 24  

12 ROZUMNÍ a ND-STOP MIGRACI-NECHCEME EURO  2  

13 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 1  

16 Vědci pro Českou republiku 1  

19 Pro Zdraví a Sport 1  
21 Moravské zemské hnutí 1  

24 HLAS 6  

25 Svobodní, Liberland a RČ-ODEJDEME BEZ PLACENÍ 2  

26 STAROSTOVÉ(STAN) s regionálními partnery a TOP 09 30  

27 Česká pirátská strana 46  

28 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 40  

30 ANO 2011 76  

32 Moravané 2  

34 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 3  

35 BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA 1  

36 Soukromníci a NEZ s podporou ODA a prof. spol. 1  

39 KDU – ČSL 70  

40 Alternativa pro Českou republiku 2017 6  

 

Andrea Matúšová        

předsedkyně okrskové volební komise      

Veřovice dne 27. května 2019 

 
 

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE VEŘOVICE: 

Vážení občané, 

chtěli bychom Vás informovat o nově vzniklých webových stránkách. Zároveň Vás 

žádáme, pokud máte hezké fotky, týkající se naší obce a jste ochotni nám je poskytnout 

pro zvelebení našich stránek, zašlete je na adresu sekretariat@verovice.cz. Děkujeme za 

ochotu podílet se na zlepšování kvality těchto stránek. Prohlédnout si je můžete na 

www.verovice.cz. Doufáme, že se budu, Vám občanům, líbit a získáte z nich dostatek 

potřebných informací.  
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Žáci Základní školy Veřovice oceňováni v národních soutěžích 

Velký úspěch v recitaci – postup do celostátního kola 

V pátek 26. dubna proběhlo v Ostravě krajské kolo recitační soutěže, ve kterém nás 

reprezentovali žáci Magdaléna Cibulcová a Matyáš Matúš. 

Matyáš ve velké krajské konkurenci postoupil do dalšího, už celostátního kola. Magdaléně 

a Matyášovi  děkujeme za reprezentaci a přejeme štěstí v celostátním kole. 

 

Literární soutěž Náš svět – ocenění našich žáků v národní soutěži 

Soutěž dětského literárního projevu „Náš svět“ není tematicky omezena. Zúčastnit se jí mohou 

všechny děti z České republiky od 6 do 15 let. 

Do soutěže jsme zaslali sborník sci-fi příběhů s názvem Nová doba přichází a jiné znepokojivé 

povídky. Příběhy psali žáci 8. třídy  v rámci dílen psaní, ze sedmi z nich jsme uspořádali sborník, 

který žáci navíc tematicky ilustrovali. Za tento sborník jsme byli oceněni Čestným uznáním 

v kategorii kolektivů. 

Ocenění jsme si převzali na 25. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy 

v Praze 10. května.  

Do sborníku přispěli Jindřich Boháč, Robin Drozd, Daniel Macíček, Kateřina Macíčková, 

Kristián Matúš, Tereza Pítrová a Veronika Pítrová. 

Mgr. Martina Šlapalová 

Robosoutěž 2019  
Ve čtvrtek 25. dubna se naši žáci Robin Drozd (8. třída), Kristián Matúš (8. třída), Lukáš Matúš 

(9. třída) a Jakub Sazovský (9. třída) zúčastnili týmové Robosoutěže určené pro žáky druhého 

stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.  Robosoutěž se konala 

v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Soutěžní týmy měly 

za pomocí stavebnice Lego Mindstorms postavit a naprogramovat robotické vozítko, které 

v časovém limitu 90 sekund zcela samostatně přesune co nejvíce barevných kostek rozmístěných 

na soutěžní ploše do předem připravených skladišť. Zkonstruovat robotické vozítko 

a naprogramovat ho, aby co nejefektivněji splnilo zadaný úkol, nebylo vůbec jednoduché. 

Úloha byla docela obtížná, takže už účast v soutěži byla malým vítězstvím. Z přihlášených 

50 týmů se k soutěži dostavilo „pouze“ 41. V prvním kole soutěže bylo důležité získat během  
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3 jízd nejméně 12 bodů, aby tým mohl postoupit do 2. kola.  Našemu soutěžnímu týmu 

pod názvem Veřovští roboťáci se podařilo hned v prvním kole získat 27 bodů a svým umístěním 

na 10. místě postoupit přímo do 3. závěrečného kola soutěže. V závěrečném kole se soutěžilo 

vyřazovacím způsobem, na jednom symetricky rozděleném hracím plánu vždy dva roboti proti 

sobě. Přestože jsme se dle původních plánů jeli především napoprvé rozkoukat a získat 

zkušenosti do dalších ročníků, podařilo se Veřovským roboťákům umístit na krásném 9. místě. 

Děkuji tímto našim žákům za účast v soutěži, za krásné celkové umístění a čas strávený 

nad sestavováním a programováním robotického vozítka. Poděkování také patří panu učiteli 

M. Kundrátovi, který u žáků vzbudil nadšení pro řešení zadané úlohy. 

Mgr. Renata Štěpánová 

Minikopaná starších žáků  

Ve středu 17. dubna 2019 proběhlo na hřišti TJ Veřovice okrskové kolo v minikopané starších 

žáků. Na perfektně připravených hřištích svedla boj družstva ze základních škol Štramberk, 

Mořkov, Starý Jičín a domácích Veřovic. Hrálo se systémem každý s každým a vítězem se stalo 

po zásluze družstvo Starého Jičína, které postoupilo do okresního finále. Naši kluci bojovali, 

ale na soupeře nestačili. Přesto jim patří poděkování za vzornou reprezentaci školy. Velký dík 

patří také panu starostovi Martinu Fojtíkovi a správci hřiště panu Ondřeji Ďurajkovi.  

    

  Veřovice  Mořkov  Starý Jičín  Štramberk  BODY  SKÓRE  POŘADÍ  

Veřovice    1:3  0:3  2:8  0  3:14  4.  

Mořkov  3:1    0:2  1:2  3  4:5  3.  

Starý Jičín  3:0  2:0    3:1  9  8:1  1.  

Štramberk  8:2  2:1  1:3    6  11:6  2.  

 Mgr. Marek Kundrát 

Dopravní soutěž 2019 

Měsíc duben patří dopravní výchově a s ní je také spojena dopravní soutěž mladých cyklistů. 

Po základním kole následovalo okrskové kolo ve Frenštátě p. R. Naši školu reprezentovalo 

osm žáků ve dvou kategoriích. Starší cyklisté – Veronika Bartoňová, Kateřina Macíčková, 

Radek Demeter a Michal Černoch si vybojovali 2. místo, postup do dalšího kola jim unikl 

jen o pár bodů. 

Mladší cyklisté – Klára Demeterová, Nela Švolbová, Josef Macíček a Damián Vymazal si 

1. místem zajistili postup do okresního kola. To se konalo v pátek 10. května v Odrách, čekaly 

na ně čtyři disciplíny (jízda zručnosti, jízda po dopravním hřišti, zdravověda, testy z pravidel 

silničního provozu). Naši soutěžící si vedli velmi dobře, obsadili 2. místo. Také jim první místo 

proklouzlo jen o pár bodů. Po skončení soutěže se projeli dopravním hřištěm v elektromobilu. 

Děkuji všem soutěžícím za pečlivou přípravu a gratuluji za krásná umístění. 

Mgr. Martina Macíčková 
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Den Země na Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích 

V rámci letošních oslav Dne Země jsme se vydali na Stanici pro záchranu živočichů 

v Bartošovicích. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 70/02 v Novém Jičíně 

vznikla v roce 1980, je součástí Českého svazu ochránců přírody, nejpočetnější nevládní 

organizace v České republice, která sdružuje zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. 

Základní impuls v jejich ochranářské činnosti nastal rokem 1992, kdy se profesionalizovali, 

převzali od státu do majetku a provozování Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích 

na Moravě. Toto zařízení slouží od roku 1983 jako nemocnice pro divoká zvířata a bylo vůbec 

prvním zařízením tohoto charakteru ve střední Evropě. 

Intenzivně se také zabývají ekologickou výchovou a osvětou, v areálu záchranné stanice 

vybudovali a v květnu 2014 uvedli do provozu nové návštěvnické středisko- Dům přírody Poodří. 

Dále se zabývají vybranými druhy kriticky, či silně ohrožených živočichů. V této souvislosti je 

jejich nejznámějším projektem „Návrat orla skalního do České republiky“. Realizují řadu dalších 

ochranářských aktivit. 

Při venkovní procházce s ochránci jsme se seznámili se zachráněnými zvířaty, dozvěděli jsme se, 

jak můžeme pomoci a čím naopak zvířata poškodíme. Velmi zajímavý byl program věnovaný 

šelmám. Program se nám všem líbil. Stanici je možné navštívit i o víkendech a prázdninách. 

Mgr. Božena Přikrylová 

Den Země ve 4. třídě 

V pátek 26. dubna vyrazili žáci 4. třídy vlakem do Kopřivnice do sadu Ed. Beneše, kde se konal 

program ke Dni Země. Soutěžily zde týmy kopřivnických škol v ekologických disciplínách. 

Celá akce byla doplněna o bohatý program s mnoha úkoly o vodě,  horninách, lesích, třídění 

odpadu a dalších. Naše žáky zaujal stánek Smokemana z VŠB Ostrava, kde strávili nejvíc času 

a účastnili se mnoha pokusů. Samozřejmě nikdo neodolal velké nabídce občerstvení. Počasí bylo 

ideální, a tak si všichni den náležitě užili. 

Mgr. Kateřina Rašková, Andrea Tichavská 

 

Zprávy o činnosti mateřské školy za měsíc květen 2019 

Květen jsme si společně v mateřské škole opět parádně užili! 7. května si všechny děti z MŠ 

připravily pro maminky pěkné vystoupení, které se konalo v kulturním domě. Z dětí ze třídy 

Veverek se stali mravenečci a z Ježečků byly roztomilé berušky. Po tanečku jsme společně všem 

maminkám zarecitovali básničku a zazpívali písničku pro radost. Na závěr děti pyšně předaly 

svým maminkám dárečky, které s láskou pilně v MŠ tvořily. V květnu proběhl také zápis do 

mateřské školy. Nově přicházející děti si mateřskou školu pořádně prozkoumaly a poznaly nové 

kamarády. Měly možnost zhlédnout také divadelní představení, které se konalo daný den 

v tělocvičně. Pohádku nám zahrály děti ze ZŠ Veřovice a měly to opravdu pěkně připravené. 14. 

května pro změnu předškolní děti zamířily do školy, kde pro ně byla v tělocvičně přichystána 

krtkova olympiáda. Děti na jednotlivých stanovištích plnily různé zajímavé úkoly a moc je to  
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bavilo. 20. května jsme se celá MŠ vydali na výlet do Olomouce. Počasí nám však nepřálo, a tak 

jsme namísto lanového centra navštívili zábavní park Krokodýlek, kam na nás déšť nemohl. Ve 

zmíněném centru děti prozkoumaly mnoho zajímavých atrakcí. Jednou z nich byla kupříkladu 

balonková řeka, horolezecká stěna s ukrytým kostlivcem, trampolíny, prolézačky, skákací hrad 

v podobě krokodýlí tlamy apod. Děti si pobyt ve zmíněném centru opravdu užily. Následně jsme 

se vydali na pizzu do lanového centra Proud, kam jsme měli původně namířeno. Vůně šunkové 

pizzy přiměla sluníčko k tomu, aby se nám ukázalo, a tak jsme si po obědě vyzkoušeli pár atrakcí 

i v lanovém centru. Děti si výlet i přes neočekávanou změnu plánu opravdu moc užily a po cestě 

nazpátek jsme byli rádi za zábrany na sedadlech, které zabránily mnoha pádům spících dětí do 

uličky autobusu 😊. 

A čemu byla v květnu věnována naše pozornost? Děti ze třídy Veverek se zaměřily na různé 

druhy povolání. Soustředili jsme se prozatím především na prodavače, floristu, švadlenu, cukráře 

a hasiče. Švadlenka – Simonka Tobiášová nám přímo v MŠ ukázala, jak šije na šicím stroji a 

ušila nám dokonce i spoustu krásných oblečků na panenky. Na exkurzi v místním květinářství 

jsme se dozvěděli, odkud k nám jsou dováženy různé druhy květin, prohlédli jsme si, co vše si 

v květinářství můžeme koupit apod. Navštívili jsme také Coop. Paní prodavačka nás po obchodě 

ochotně provedla a popsala nám, co je uloženo v jednotlivých regálech. Zavítali jsme také 

k místní paní cukrářce, která nám ukázala, jakým způsobem tvoří dort a marcipánové ozdoby. 

Dokonce si pro nás připravila i krásné muffiny a dort nám úplně celý darovala. Děti paní cukrářce 

chtěly za všechny ty dobroty poděkovat, a tak jí také jeden dort upekly, avšak z papíru, aby jí 

zůstal na památku. Za MŠ bych ráda poděkovala těm, kteří nám umožnili na exkurzi dorazit. 

Ceníme si Vaší ochoty a času, který jste nám věnovali, dětem se to moc líbilo. Děti ze třídy 

Ježečků si ze začátku května povídaly o rodině, poté se již ale také zabývaly různými druhy 

povolání. Byli z nich policisté, hasiči, a dokonce i lékaři, kterým nechyběly ani dokonalé lékařské 

kufříky! V následujících dnech se obě dvě třídy těší na další zajímavé exkurze v obci, které nás 

ještě do konce školního roku čekají.  

Bc. Lenka Matulová 
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Okresní kolo celostátní sportovně branné hry Plamen 2019  
V sobotu 25. května 2019 sbor dobrovolných hasičů Veřovice ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů 

Čech Moravy a Slezska uspořádal 46. ročník hry Plamen. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev mladších žáků 

a 8 družstev starších žáků z okresu Nový Jičín. V kategorii mladších žáků soutěžilo i družstvo SDH 

Veřovice, které skončilo na 6. místě. 

Jménem SDH Veřovice bych rád poděkoval AFC Veřovice a Obci Veřovice za zapůjčení fotbalového 

hřiště a celého zázemí, dále SDH Bordovice za zapůjčení překážek a restauraci Na Fojtství – panu 

Balcárkovi za zajištění obědů pro závodníky a rozhodčí. Taktéž děkuji všem členům a příznivcům SDH 

Veřovice, kteří se podíleli na organizaci této náročné akce. 

Za SDH Veřovice Petr Štastný 
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Závody pro každého majitele psa 

Ve středu 1. května jsme uspořádali sedmý ročník závodů pro každého majitele psa. Na 

zahájení se nám sešlo celkově 30 startujících závodníků, z toho někteří závodili s více psy 

v několika kategoriích. 

Na závodníky čekala spousta netradičních disciplín jako aport rohlíku, psí vysavač, 

hlavolamy pro psy a překonávání nejrůznějších překážek. Posuzována byla hlavně 

spolupráce pánečka s pejskem a hlavním cílem bylo cvik jakkoliv dokončit.  

Každá kategorie byla samostatně vyhodnocena a oceněn byl v samostatných disciplínách 

nejlépe namaškařený pes, nejlepší vlastní cvik a nejrychlejší pes. Žádný ze závodníků 

neodešel domů s prázdnou, včetně těch, kterým se až tak nedařilo. Řadě našich členů se 

podařilo získat pěkné umístění: 

Kategorie Šikovné psí mimino: Petra Nováková - 1. místo, Karel Neumann a Kristýna 

Láznová - 4. místo 

Kategorie Profík na vodítku: Blanka Görigová - 2. místo, Lenka Sýkorová - 3. místo, 

Marek Zeman - 4. místo, Klára Přadková - 5. místo, Vlasta Straková - 6. místo, Adriana 

Macíčková - 7. místo, Anna Šťastná - 8. místo, Petr Švrček - 11. místo, Jana Sorková - 12. 

místo, Petr Bahr - 15. místo 

Kategorie Zkušený psí borec: Pavla Besedová - 1. místo, Martin Jurečka - 2. místo 

Kategorie Úctyhodný psí veterán: Květoslava Valušová - 2. místo 

Hlavními sponzory závodu byli: Poctivá uzenina Žabčík; Obec Bordovice; Obec Veřovice; 

Pavel Škarpa – malířství a natěračství; Chovatelská stanice hovawartů ČERNÁ TEČKA – 

Květoslava Valušová; Chovatelská stanice německých ovčáků DAN-KLAR; Vlasta 

Straková; Stanislav Geryk 

Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na uvaření skvělého guláše, grilování steaků, 

čepování piva, pomocníkům v kuchyni a u prezence, rozhodčím a všem organizátorům, 

kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu závodů. Děkujeme také závodníkům za 

sportovní vystupování a všem divákům, kteří nás přišli podpořit! 

      

 

 

 

 

12 



 
13 

 



          Včelaři z Veřovic zvou na tradiční akci  

Pálení Jána, 

která se koná  

v sobotu dne 22.6.2019 od 15:00 hodin 

               na včelařském středisku Veřovice. 

                  Těšit se můžete na: 

kotlíkový guláš, ovarová kolena, čepované pivo… 

a bude vatra….. Akce se koná za každého počasí.  

Na vaši účast se těší  

pořadatelé. 
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INFORMACE POLICIE ČR 

V čase prázdnin a dovolených 
Čas prázdnin a dovolených bychom si rádi všichni užili pohodově a naplno, a to bez zbytečných starostí a 

času stráveného na policii nebo v těch horších případech dokonce v nemocnici. V této souvislosti Vám 

chceme připomenout několik doporučení a rad, abyste si čas volna užili opravdu bez starostí. 

Děti v tomto období tráví více času venku a mohou nastat chvíle, kdy musí doma zůstat samy, bez dozoru 

dospělých. Pro děti je to velký krok k samostatnosti, který však sebou přináší svá úskalí. Dětem může 

hrozit mnoho různých nebezpečí, kterým by měly umět předcházet a v případě, že nastanou, tak by je 

měly umět správně řešit. Proto připomeňte dětem základní pravidla bezpečnosti, že nesmí otevírat cizím 

lidem, bavit se s nimi nebo si od nich něco brát a už vůbec ne s nimi někam chodit či k nim nasednout do 

vozidla. Bez dohledu dospělých osob by děti neměly manipulovat s ohněm a s ostrými předměty. 

Připomeňte dětem, jak se mají chovat při sportovních aktivitách, na silnicích nebo koupališti, aby nepřišly 

zbytečně k úrazu. Doporučujeme, aby dítě mělo k dispozici mobilní telefon, který bude mít pořád u sebe, 

a to i když půjde například ven s kamarády. Můžete tak být s dítětem nepřetržitě v kontaktu a mít 

informace s kým a kde se momentálně nachází. V mobilním telefonu by dítě mělo mít uložena i telefonní 

čísla na policii, záchrannou službu a hasiče, pokud by nastala stresové situace, může mít problém si na 

tyto čísla vzpomenout. Pokud již děti užívají veřejné sociální sítě, měly by vědět, že při komunikaci na 

sociálních sítích musí být ostražité a například informaci, že jsou doma samy, by neměly nikdy 

zveřejňovat. 

Další informace o bezpečném chování se děti mohou dozvědět např. z knižní publikace Policejní pohádky, 

která je dispozici ve všech knihovnách v Moravskoslezském kraji. Více k projektu zde: 

https://www.policie.cz/clanek/policejni-pohadky-policejni-pohadky-o-projektu.aspx 

Odjezd na dovolenou si dobře naplánujte, předejdete tak stresovým situacím a přemýšlení, zda jste 

uzavřeli všechna okna, vypnuli spotřebiče a řádně uzamkli vstupní dveře. Doporučujeme nestahovat 

žaluzie, rolety, závěsy apod., aby domácnost nepůsobila opuštěně. Je dobré ze zahrady a okolí rodinných 

domů uklidit žebříky, nářadí nebo jiné předměty, které se dají užít k vloupání. K většímu klidu a pohodě 

přispěje, když si domluvíte občasnou kontrolu domova příbuznými nebo dobrým sousedem a zároveň je 

požádejte o vybírání poštovní schránky. Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle 

nastavení rozsvítí světla, televizi apod. Vytváříte tak zdání, že jste doma. Před cizími lidmi se raději o 

termínu Vaší dovolené nezmiňujte. 

Pokud přesto dojde k vloupání do vašeho obydlí, oznamte to na linku 158 a do příjezdu policie s ničím 

nemanipulujte. Obecně doporučujeme mít vyfotografované cenné věci, sepsaná výrobní čísla cenných 

předmětů apod. Tyto informace pomohou policii v pátrání a rovněž usnadní vaše jednání s pojišťovnou 

při likvidaci pojistné události. 

Při svých letních cestách na dovolenou, za památkami a podobně, nenechávejte v zaparkovaném 

automobilu žádné cennosti nebo osobní doklady. Při odchodu svůj automobil řádně uzamkněte a 

nenechávejte otevřená žádná okna, a to včetně střešního. Neodkládejte na viditelná místa, jako jsou 

sedadla a odkládací plochy, žádné cenné věci jako např. notebook, mobilní telefony, fotoaparáty, příruční 

tašky či kabelky. Rovněž odložení peněženky, či mobilního telefonu na stůl v kavárně nebo v zahradní 

restauraci se nemusí vyplatit, proto mějte své věci neustále pod kontrolou nebo uschovány u sebe. Buďte 

ostražití při vybírání hotovosti z bankomatu. Zloději si své oběti typují často právě zde. 

Doufáme, že tato doporučení přispějí k příjemnému strávení Vašich volných dnů při prázdninách a 

dovolených.         por. Mgr. Petr Směták, komisař 

 

 

RESTAURACE na FOJTSTVÍ ve Veřovicích  

přijme servírku nebo číšníka na plný nebo zkrácený úvazek, bližší info v restauraci nebo 

na tel.556857188. 

Dále nabízíme prodej sudového piva za velkoobchodní ceny a možnost zapůjčení chlazení 

malé, střední a velké na dvě pípy. Objednávky a rezervace chlazení na tel. 556 857 188. 

 

15 

https://www.policie.cz/clanek/policejni-pohadky-policejni-pohadky-o-projektu.aspx


Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu - vyhodnocení 

V sobotu 18. května 2019 proběhl sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v naší obci, 

tentokráte poprvé pouze na jednom sběrném místě, a to za kulturním domem. 

Zpočátku jsme měli obavy, zda se vzhledem k tomu, že je jen jedno sběrné místo, nebudou tvořit 

velké kolony u hlavní cesty. Dobrou organizací práce TS Valašské Meziříčí však téměř k žádným 

kolonám nedocházelo. Byly přistaveny současně dva kontejnery na odpady velkého objemu, 

takže svůj odpad mohli do kontejnerů skládat dva zákazníci najednou. Je třeba poděkovat 

zaměstnancům Technických služeb Valašské Meziříčí za velmi dobře zorganizované rozmístění 

jednotlivých kontejnerů a dobrou práci. Poděkování patří také zaměstnancům naší obce, kteří 

svou prací při vykládání přívěsných vozíků zrychlili odbavení našich občanů. 

Pokud mohu srovnat množství odevzdaného odpadu s loňským rokem, bylo naplněno celkem 5 

kontejnerů s velkoobjemovým odpadem, 1 kontejner s elektroodpadem a pneumatikami a 1 

kontejner s oleji, barvami, ředidly a jiným nebezpečným odpadem, stejně jako v loňském roce. 

Poděkování patří také všem našim občanům, kteří z domu přiváželi odpad, za jejich 

disciplínovanost a ukázněnost. 

Akce se vydařila také díky pěknému počasí. Děkuji všem za dobře odvedenou práci. 

 

Další sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 19. října 2019 

v obvyklém čase. Sběrným místem bude prostranství za kulturním domem ve Veřovicích. 

Bohužel TS Valašské Meziříčí upozorňují všechny občany, že při tomto sběru již nebudou 

odebírat použité pneumatiky. Dosavadní odběratelé s nimi ukončili nebo pozastavili svou činnost, 

z toho důvodu budou TS Valašské Meziříčí odebírat pneumatiky pouze v omezeném množství a 

byly nuceny zvýšit cenu u komerčních zákazníků na 4,50 Kč/1 kg. Sběrné dvory (včetně TS 

Valašské Meziříčí) nejsou místem zpětného odběru pneumatik. Z důvodu změny legislativy bude 

proto možno pneumatiky odevzdávat pouze na místech zpětného odběru pneumatik povinných 

osob, což jsou pneuservisy a autoservisy. Proto vyzýváme občany, aby ojeté pneumatiky 

odevzdávali právě tam. Děkujeme za pochopení.      

            František Černoch 

místostarosta obce 

PODĚKOVÁNÍ 

Chtěli bychom tímto ještě jednou poděkovat celému týmu našich hasičů, kteří nám, ve středu  

22. května 2019, v neskutečně krátkém čase, dokázali pomoci s odstraněním následku velkého 

lijáku. Pro nás zoufalá situace, kdy byl celý suterén domu zaplavený vodou, byla vyřešena 

skvělým přístupem a nasazením. Opravdu skvělá práce, děkujme Vám!  

          Křenkovi & Pitelovi z Kolonie 

Co dělat v případě silných dešťů 

V případě, kdy dojde k zatopení rodinného domu, mohou občané tuto skutečnost oznámit buď na 

tísňovou linku 150, nebo veliteli jednotky dobrovolných hasičů Veřovice na čísle 778 442 407, 

případně místostarostovi obce Veřovice na tel 603 589 760. 

Takto lze postupovat i v případě, kdy došlo k ucpání dešťové kanalizace od svodů okapů a tím k 

postupnému zatápění rodinného domu, nebo když došlo k pádu stromu na komunikaci.  

 Petr Šťastný 

 velitel JSDH Veřovice 
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AKCE:     DEN OBCE VEŘOVICE 

TERMÍN: sobota 20. 07. 2019 od 15:00 hodin  

MÍSTO: za Kulturním domem ve Veřovicích  

PROGRAM:  

• WIKIHO ZÁBAVNÁ SHOW S MIMONI 
• dětská manéž, malý řetízkový kolotoč, velká skluzavka i pro dospělé  
• dechová kapela JAVOŘINKA 

• multižánrová kapela ŠAJTAR + Roman Šmahlík 

• revival MICHAL DAVID sólo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABÍDKA LETNÍ BRIGÁDY 

Koupaliště Mořkov příjme brigádníky na letní sezónu na následující pozice: 

• Číšník, servírka  

• Pekař pizzy  

• Uklízečky (vhodné pro vitální důchodkyně nebo ženy na mateřské dovolené) 

– 3/5 hod denně 

• Recepční (vhodné pro studenty) 

• Úklid areálu, údržbář 

• Pomocné síly do kuchyně 

Bližší informace Vám podá pí. Skybová na tel. 732252953 nebo mail. 

koupaliste.morkov@seznam.cz 
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Farní den při příležitosti primice 

novokněze Lukáše Dořičáka 

7. července 2019 (neděle) 
 

 

Rádi bychom Vás všechny pozvali na farní den spojený s primiční mší svatou novokněze 

Lukáše Dořičáka. Primiční mše je první mše, kterou bude nově vysvěcený kněz sloužit. 

Bude to již cca 100 let od doby, kdy z Veřovic vzešel kněz. Proto se jedná o výjimečnou 

událost. 

Program: 

14:00 hod. primiční mše svatá v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Veřovicích 

15:30 hod. posezení v prostorách Kulturního domu i za ním včetně vystoupení dechové 

          hudby a scholy  

18:00 hod. možnost novokněžského požehnání v prostorách Obecního úřadu Veřovice 

Celé odpoledne bude zdarma občerstvení včetně nápojů.  

Srdečně Vás zve  

novokněz Mgr. Lukáš Dořičák  

a farníci z Veřovic 

Krátký životopis Lukáše Dořičáka 
 

Lukáš Dořičák se narodil v roce 1993 v Čeladné a vyrůstal v obci Veřovice. Lukáš je nejmladší 

ze čtyř sourozenců. Má dva bratry a jednu sestru, ale věkově bližší je svým neteřím a synovcům. 

Ve Veřovicích byl pokřtěn 3. 4. 1993, knězem, který v té době ve Veřovicích sloužil, a to  

P. Zehnalem.  

V letech 1999 - 2008 chodil do ZŠ Veřovice. Po ukončení základní školní docházky nastoupil na 

Mendelovou střední školu v Novém Jičíně, na obor zdravotnický asistent, kde v roce 2012 

odmaturoval. Lukáš byl biřmován v roce 2012 otcem biskupem Františkem Václavem 

Lobkowiczem.  

V roce 2012 byl přijat do Teologického konviktu a o rok později k formaci v Arcibiskupském 

kněžském semináři, a také na denní studium teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě 

Univerzity Palackého v Olomouci.  

I přes náročné studium na teologické fakultě plnil funkci zdravotníka. Na fakultě také zastával 

funkci místopředsedy akademického senátu a člena disciplinární komise CMTF UP. 

Ve volném čase se věnuje skautingu. Spoluzakládal 1. oddíl Veřovice, ve kterém působil a jezdil 

s dětmi na tábory. Lukáš říká, že skauting není jen obyčejný kroužek, ale životní styl a 

spiritualita.  

Absolvoval Instruktorskou lesní školu Collegium, a nyní působí jako instruktor na Jesenické lesní 

škole. 

Lukáš byl pravidelným dárcem krve, a za toto dárcovství získal stříbrnou plaketu.  

Jáhenské svěcení přijal 17. 7. 2017 v konkatedrále v Opavě z rukou pomocného biskupa Mons. 

Martina Davida (rodáka z Ženklavy). V květnu roku 2018 dokončil své magisterské studium na 

CMTF UP. V letech 2018-2019 působí jako jáhen ve farnosti Ostrava-Svinov. Kněžské svěcení 

přijme 29. 6. 2019 v 9.30 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. 
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JUBILANTI MĚSÍCE ČERVNA 2019 
 

Anna Pítrová, Kamil Čulák, Milena Mališová, Lumír Kováčik, Martin Lacina 

     Libuše Rakowská, Zdeněk Čulák 

    Anna Görigová, Marta Káňová, Danuše Besedová, Olga Knapová 

  Anna Fojtíková, Ludmila Svobodová, Běta Černochová, Věra Hoďáková 

 

Přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost a pohodu 

do dalších let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínky: 

Dne 8. června 2019 vzpomeneme 20. výročí úmrtí našeho tatínka pana Jaroslava Marka.  

Vzpomínají dcera Ilona a syn Jaroslav s rodinami. 

 

 

 Dne 15. června 2019 uplynou 2 roky od chvíle, kdy nás navždy opustila paní Marta 

Mičková.  

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel Zdeněk a děti s rodinami. 

     

                    
 

 

 

 

Poděkování: 

Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě s panem 

Jaroslavem Besedou za jejich účast, slova soustrasti i květinové dary. Poděkování paří 

rovněž panu faráři Mgr. Miloslavu Šmahlíkovi, zpěvákům i panu MUDr. Václavu 

Filipovi za lékařskou péči. 

Zarmoucená rodina  
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