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                   Leden 2022 

Motto:  

 „Den bez smíchu je promarněný den“. 
                  Charlie Chaplin 

 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti. 

Nezapomeňte se po celý tento nový rok 2022 stále usmívat, jelikož smích léčí.  

Loňský rok 2021 opět dával i bral, mnohé se nám podařilo, něco mohlo dopadnout lépe, a 

navíc bylo a stále je nutné bojovat se složitou epidemiologickou situací v našem státě. 

Abychom vykročili do nového roku 2022 posíleni, nesmíme ztrácet optimismus, úsměv na 

tváři a naději. Máme před sebou všichni ještě spoustu úkolů a cílů, které bychom si rádi 

splnili.  

Věříme, že se budeme moci opět ve zdraví setkávat na všech plánovaných obecních akcích, 

které jsou zveřejněny v našem letošním stolním kalendáři. 

Přeji Vám všem krásnou zimu, všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví! 

 

Martin Fojtík  

starosta obce Veřovice 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VÝZVA – na pozici účetní obce Veřovice 

Obec Veřovice vyhlašuje VÝZVU na pozici účetní obce. Přihlášky na toto místo 

lze podat do 10. února 2022 včetně do 14 hodin na Obecní úřad Veřovice č.p. 

670. Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce:  

https://www.verovice.cz/uredni-deska/aktualni/ 
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INFORMACE ke stavbě: „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“ 

Nové – důležité informace k sepsání Smlouvy o odvádění odpadních vod!!! 

Žádáme majitele nemovitostí v obci Veřovice, kteří jsou již řádně napojeni na nově 

vybudovanou splaškovou kanalizaci, aby se dostavili do 31. ledna 2022 na Obecní úřad ve 

Veřovicích k sepsání Smlouvy o odvádění odpadních vod. Smlouvy s Vámi budou 

uzavírány v kanceláři místostarosty obce pana Františka Černocha nebo asistentky paní 

Romany Štěpánové. K uzavření smlouvy je potřeba nahlásit zdroje vody, které 

domácnost pro svou potřebu využívá (vodovod SmVaK, vodovod v dolní části obce, 

případně vlastní studna, vrt..…) a dále čísla vodoměrů a jejich stav ke dni podpisu 

smlouvy. 

Ve smlouvě je dále nutno uvést e-mailovou adresu pro zasílání faktur a telefon. Tyto 

údaje si, prosím, připravte k podpisu smlouvy. 

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 spolupráci a 

pochopení.  

Martin Fojtík, starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699, e-mail: starosta@verovice.cz 

 

                       

Důležitá informace:   

Termín napojení rodinných domů (nemovitostí) na nově vybudovanou splaškovou 

kanalizaci v obci Veřovice je do 31. ledna 2022!  

Poplatek za stočné z odvedených odpadních vod bude obec vybírat od 1.1.2022! 

 

 

Informace pro občany ke stavbě: „Rekonstrukce původní budovy ZŠ Veřovice č.p. 276, 

na parc.č. st. 229/1 k.ú. Veřovice“ 

Oznamujeme občanům, hlavně pak rodičům dětí, že v období od 17. ledna 2022 do konce 

srpna 2022 dojde ke kompletní rekonstrukci vnitřních prostor původní budovy ZŠ Veřovice 

(stará budova). Náhradní školní výuka dětí bude probíhat v prostorách Kulturního domu ve 

Veřovicích. Stavební práce bude provádět firma Severomoravská stavební společnost, a.s. z 

Šenova u Nového Jičína za celkovou vysoutěženou cenu, která činí dle smlouvy o dílo 

11.452.771,- Kč s DPH. Z toho činí finanční příspěvek formou dotace z IROP 92 – Uhelné 

regiony cca 8 mil. Kč a zbytek bude hrazen z rozpočtu obce Veřovice. Tímto Vás žádám o 

zvýšenou opatrnost v blízkosti stavby. Dbejte na zdraví svoje i Vašich dětí!!! Věci technické 

a smluvní na této zakázce budou zajišťovány starostou obce panem Martinem Fojtíkem a 

místostarostou obce panem Františkem Černochem a věci koordinační a organizační pro 

hladký průběh školní výuky v náhradních prostorách bude zajišťovat Mgr. Renata 

Štěpánová – ředitelka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Veřovice. 

 

Soutěž o cenu - tajenka 

V prosincovém zpravodaji jsme zveřejnili soutěž o cenu, ve které bylo za úkol správně 

vyluštit tajenku k historii naší obce. Správná odpověď zněla „WERNSDORF“.  Děkujeme 

všem, kteří se soutěže zúčastnili. Výherkyní se stala paní Z.K. z Veřovic. Blahopřejeme!  
 

mailto:starosta@verovice.cz
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USNESENÍ 

z 41. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 14.12.2021 

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

41/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Lukáš Urbanovský a Martin Fojtík 

41/2 

schvaluje upravený program 41. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

41/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zuzana Piteráková a Ing. Iva Šumšalová 

41/4 

schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021 takto: 

Příjmy  47 351 300 Kč + 2 640 000 Kč  =      49 991 300 Kč 

Výdaje  65 711 100 Kč  +   18 000 Kč  =      65 729 100 Kč 

Financování 18 359 800 Kč - 2 622 000 Kč  =      15 737 800 Kč  

Úplné znění rozpočtového opatření č. 8/2021 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

41/5 

schvaluje rozpočet obce Veřovice na rok 2022 

Příjmy  41 420 800 Kč 

Výdaje  43 237 300 Kč 

Financování  1 816 500 Kč  

Úplné znění rozpočtu je nedílnou součástí tohoto usnesení 

41/6 

schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Veřovice na roky 2023 až 2024 

41/7 

schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice na rok 2022 

41/8 

schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice 

na roky 2023 až 2024 

41/9 

schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice na rok 2022 

41/10 

schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice na roky 2023 

až 2024  

41/11 

stanovuje prodejní cenu 1 m³ pitné vody od 1.1.2022 pro občany odebírající vodu z vodovodního řadu pro 

dolní část obce Veřovice ve výši 45,91 Kč bez DPH 

41/12 

stanovuje prodejní cenu za 1 m³ odpadní vody (stočné) od 1.1.2022 pro občany ve výši 43,97 Kč bez DPH 

41/13 

bere na vědomí plán inventur sestavený starostou obce v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 270/2010 

Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Termín inventarizace k datu 31.12.2021 

41/14 

schvaluje žádost o změnu účelu využití přidělené dotace na rok 2021 Mysliveckému spolku Veřovice, a to 

místo opravy podlahy a výměny nášlapné vrstvy v myslivecké chatě na nákup materiálu k výměně a opravě 

stěn myslivecké chaty 

41/15 

schvaluje zapojení obce Veřovice do spolufinancování nových Kotlíkových dotací – 4. výzvy částkou ve 

výši 3 000 Kč/dílčí projekt konečného uživatele, celkově však maximálně 60 000 Kč 

41/16 

bere na vědomí termíny zasedání Zastupitelstva obce na rok 2022 takto: 25.1.2022, 22.2.2022, 

22.3.2022,19.4.2022, 17.5.2022, 28.6.2022, 26.7.2022, 23.8.2022, 20.9.2022, 18.10.2022 

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

   Martin Fojtík                        František Černoch  

   starosta obce              místostarosta obce 
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www.zsverovice.cz                                                              Leden  2022 

 
                  
 

 

 

 
„Před námi jsou lepší věci než ty, 

které jsme nechali za námi.“ 

C. S. Lewis (irský spisovatel) 

 

 

Na přelomu roku máme potřebu bilancovat. Přemýšlíme o tom, co nám uplynulý rok přinesl nebo 

vzal. Na začátku roku 2021 jsme si přáli, aby ten rok s jedničkou byl ve všech rozměrech lepší, no 

zkrátka jedničkový. Myslím, že není tak důležité, co nás všechno potkalo. Důležitější je vyhodnotit, 

jak jsme všechny události zvládli. Troufám si říct, že všechny překážky, které nám minulý rok 

přinesl, jsme zvládli velmi dobře.  

 

Do nového roku 2022 všem přejeme hlavně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů. 

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Veřovice 

Rekonstrukce prostor ZŠ Veřovice 

Rekonstrukce se týká vnitřních prostor staré budovy ZŠ včetně rozvodů vody, elektřiny 

a internetové sítě. Stavební práce bude provádět Severomoravská stavební společnost, a.s. z Šenova 

u Nového Jičína a bude probíhat v období od 17. 1. do 31. 8. 2022. V tomto období bude výuka 

tříd umístěných ve staré budově probíhat v náhradních prostorech. které byly schváleny KHS jako 

vhodné pro vyučování do konce tohoto školního roku. Tři třídy (6., 8. a 9. třída) budou umístěny 

v kulturním domě a dvě třídy budou přemístěny na novou budovu. V současné době probíhá 

stěhování tříd do náhradních prostor a vyklizení budovy. Věřím, že se nám podaří předat stavbu 

v daném termínu.  

Mgr. Renata Štěpánová 

Předvánoční aktivity ve školní družině 

Dobu adventní jsme s dětmi trávili příjemně. Hovořili jsme o tom, jaký má toto období význam. 

Četli jsme zimní a vánoční příběhy, psali dopis Ježíškovi. Mezitím nám nechal sv. Mikuláš nadílku 

za oknem. Hledali jsme také každodenně dobroty v adventním kalendáři, vyráběli spoustu dekorací, 

přáníček, nazdobili stromeček apod. 

Vyvrcholením měsíce byla vánoční superstar. Děvčata i chlapci se mohli představit ve hře 

na hudební nástroj, ve zpěvu i recitaci. Zhlédli jsme gymnastické minivystoupení a rychlokreslení 

na určené téma. I když výkony nebyly špičkové, krásně zpříjemnily odpoledne a pobavily. 

Všem odvážným děkujeme a také Alici a Honzovi za moderování. Byli jsme poctěni i návštěvou 

paní ředitelky a zástupkyně. Pro jistotu jsme na závěr šli nakouknout pod stromeček, kde jsme našli 

plno dárků. Už se těšíme, jak si je v novém roce užijeme. 

Ještě bychom chtěli zvlášť poděkovat všem rodičům i prarodičům, kteří se zapojují do různých 

aktivit a podporují nás.  

Přejeme všem klidné Vánoce a dobrý nový rok 2022. 

Vychovatelky ŠD 

 

 

http://www.zsverovice.cz/
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Projektové dny keramiky 

Na přelomu listopadu a prosince se ve školní družině uskutečnily projektové dny keramiky, 

na kterých se holky a kluci dozvěděli o materiálech a postupech výroby keramických produktů. 

Když už věděli snad vše, co potřebovali a co je zajímalo, pustili se sami do práce. Kvantita byla 

velká a kvalita úžasná. Děti si vyrobily různé svícny a vánoční ozdoby. 

Celý projekt by se neobešel bez paní Marty Surovcové, které touto cestou moc děkujeme 

za nádherná odpoledne a také za finální dokončení prací dětí. Byly moc šťastné a nadšené 

z krásných výrobků, které si odnášejí domů. 

Vychovatelky ŠD 

 

Lego roboti ve školní družině 

Je pravda, že naše škola lego roboty vlastní, ale k práci s nimi se dostanou spíše žáci z druhého 

stupně. V rámci projektu se nám naskytla možnost pozvat si do školní družiny odborníky, kteří by 

práci s roboty přiblížili i mladším dětem. 13. prosince nás tedy navštívili středoškolští učitelé 

výpočetní techniky, kteří připravili pestrý program. 

Prvňáci a druháci si vyzkoušeli manipulaci s lego roboty pomocí dálkového ovladače. Museli 

po cestě k cíli projet slalomovou dráhu skrz tunel, zdolat výškové překážky a zaparkovat 

v krabicové garáži. Po tréninku následovala soutěž dvou družstev za hlučného skandování, 

překvapivých zvratů i výsledků. 

3. – 5. třída se pustila do programování lego robotů pomocí jednoduché aplikace nainstalované 

v netboocích. Šlo například o otočení lego robota a chůzi po určité předem nadefinované cestě. 

Další stanoviště bylo s výukovou stavebnicí iTriangle. Není to jen výuková pomůcka, ale hlavně 

důmyslná hračka, která rozvíjí jemnou motoriku, kreativitu a touhu objevovat svět, který nás 

obklopuje. Děti si sestavily auta jezdící na baterky či jednoduché elektrárny pomocí metodických 

listů. 

Holky a kluci se při hodnocení projektového odpoledne vyjádřili, že to byl zatím nejlepší den 

v družině, jaký kdy zažili. Bylo až neuvěřitelné sledovat, jakou v ten den vyvinuli trpělivost 

a vytrvalost. Učit se formou hry je ideální a když je u toho legrace, není co dodat. 

Vychovatelky ŠD 

 

Jak sedmáci slavili Vánoce 

V naší 7. třídě jsme si poslední den školy v tomto roce uspořádali dopolední vánoční večírek. Už na 

začátku prosince jsme si nazdobili stromeček, vylosovali ty, kteří se potěší námi vybraným dárkem, 

nakoupili pití, různé slané pochutiny, někteří přinesli cukroví, ve třídě jsme přestavili lavice, aby 

vznikl dlouhý hodovní stůl – a večírek mohl začít.  

Po slavnostním přípitku a rozdání dárků kamarádům se někteří věnovali hrám, které dostali, někteří 

si jen tak povídali, zahráli jsme si i společně několik her. Byli jsme rádi, že jsme Vánoce v naší 

třídě mohli oslavit společně a ve skutečném vánočním termínu. 

Přejeme vám všem hodně zdraví a štěstí v novém roce 2022. 

Všichni ze 7. třídy 
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ZPRÁVY O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA MĚSÍC PROSINEC  

Máme za sebou první zimní měsíc. Tento měsíc bylo v naší školce velmi živo. Začali jsme čertí 

školkou a návštěvou Mikuláše, od kterého děti dostaly balíček dobrot. Děkujeme panu Mikuláši za 

tyto balíčky. Odpoledne šli společně s rodiči a sourozenci odnést dopis andílkovi, který pak tuto 

andělskou poštu doručil Ježíškovi. Účast byla opravdu velká a tímto rodičům ještě jednou děkujeme 

za hojnou účast.             

Další velké díky patří rodičům za ptačí budky, které měli s dětmi za úkol vyrobit. Všechny vaše 

krásné výrobky nám teď zdobí školní zahradu a děti rády z okna koukají, jak si sýkorky 

pochutnávají na zrníčkách.   

S dětmi jsme byli navštívit Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, kde jsme se dozvěděli plno nových 

informací. Dále se v naší školce uskutečnilo několik projektových dnů na téma “Kamarád Zdravík”, 

jak pro malé, tak i pro větší děti. S vánoční pohádkou nás navštívilo Divadlo Leonka, se kterým 

jsme se moc nasmáli a naučili se písničku „Jak se peče vánočka“. 

V těchto dnech také proběhlo Vánoční focení, kterého se ujala paní učitelka Markéta. Jsme rádi, že 

se podařilo fotky vyvolat ještě před Vánocemi, aby měli jak rodiče, tak i prarodiče hezký dárek  

pod stromečkem.  

Největší událostí měsíce prosince bylo, že nás ve školce navštívil Ježíšek. Dostali jsme opravdu 

krásné dárky jako stavebnice, velké stavební kostky, cvičební sestavy, Albi tužky, autíčka a mnoho 

dalšího. 

Díky sponzorskému daru veřovických myslivců - výtěžku mysliveckého bálu v hodnotě 15.000,- 

Kč, jsme mohli nakoupit také společenské hry, pomůcky pro pokusy, magnetické stavebnice  

a vzdělávací pomůcky. My vám za to opravdu velmi děkujeme, zejména děti, které byly z dárků 

naprosto nadšené.   

Poslední dny ve školce jsme si zpestřili jak výrobou přáníček či svícnů pro rodiče, tak společným 

obědem všech dětí i paních učitelek při poslechu vánočních koled.  

Přejeme všem občanům Veřovic hodně štěstí a zdraví do nového roku a těšíme na viděnou s dětmi  

ve školce.  

M. Petrášová, A. Bezděková 
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Zpráva o činnosti Klubu důchodců Veřovice za rok 2021 

Než začnu hodnotit činnost Klubu důchodců za období uplynulého roku 2021, chtěla bych 

Vám všem popřát do tohoto nového roku 2022 hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. 

Naše první setkání se vloni uskutečnilo 24. června v Kavárně pana Balcárka od 16,00 hodin. 

Pozvání přijali starosta obce pan Martin Fojtík, místostarosta pan František Černoch i ostatní 

zaměstnanci obecního úřadu. Dne 9. července jsme si udělali výlet vlakem do Kunčic pod 

Ondřejníkem do pivovaru Ogar.  Výlet se vydařil, byli jsme spokojení. Dne 29. července se 

uskutečnilo setkání v restauraci U Američana a dne 14. srpna jsme přijali pozvání sousední 

obce Ženklava na setkání členů klubů důchodců u příležitosti výročí 610 let od založení této 

vesnice. Dne 30. srpna proběhlo setkání ve sklípku kulturního domu ve Veřovicích, v září 

se setkání nekonalo. Dne 7. října jsme se vypravili vlakem do Štramberku na exkurzi o 

pečení štramberských uší do výrobny u Hezounů včetně přednášky o historii pečení této 

dobroty. Dne 13. října jsme šli „za kulturou“ do našeho kulturního domu na divadlo „Tři 

v háji“, kde jsme se nasmáli od začátku až do konce představení. V měsíci listopadu se měl 

uskutečnit zájezd do Olomouce na vánoční trhy, který však byl zrušen kvůli nepříznivé 

epidemiologické situaci. A z téhož důvodu se neuskutečnilo ani prosincové Mikulášské 

posezení. 

Dne 29. prosince se uskutečnilo poslední setkání v roce v Kavárně pana Balcárka a na 

Silvestra 31. prosince proběhl v pořadí již 9. ročník výšlapu na Vyhlídku. 

Doufám, že ten letošní rok 2022 bude lepší a že se ve zdraví zase budeme moci scházet 

častěji. 

Závěrem mi dovolte poděkovat obci Veřovice za celoroční podporu a spolupráci, které si 

velmi vážíme. 

 

Oldřiška Šimková, předsedkyně klubu 
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Začátkem prosince k nám do školky zavítal 

Mikuláš se svým doprovodem čertem a andělem. 

Děti měly připravené básničky a písničky, které 

Mikulášovi přednesly, a tak si od něho zasloužily 

malou nadílku.  

V prosinci se uskutečnilo již tradiční přespávání 

ve školce, kterého se zúčastnily všechny děti a celý den i noc zvládly bez jediné slzičky. Dopoledne 

jsme byli v sauně se saunovým, aromatickým rituálem. Na odpoledne bylo připraveno spoustu 

kreativního, vánočního tvoření a když se setmělo vydali jsme se s lampiony uspat broučky. Večer 

nesměla chybět diskotéka a promítání pohádek. Celý den si tak všichni velmi užili.  

I v posledním měsíci roku pokračovaly tréninky tenisu, které děti velmi baví a my jenom 

pozorujeme, jak se zlepšují a získávají nové dovednosti.  

Dne 15.12.2021 proběhla v Orlovně beseda s panem PhDr. Janem Svobodou. Velmi si ceníme 

spolupráce s takovou osobností. Sešli jsme se v menším společenství, ale o to více vznikl prostor 

k osobním dotazům a konzultacím. Pokud epidemiologická situace dovolí, tak v měsíci únoru 2022 

proběhne v kulturním domě přednáška pana Mgr. Jiřího Haldy. 

Dne 22.12.2021 jsme oslavili ve školce Štědrý den. Nejprve děti nazdobily vánoční stromeček pro 

zvířátka u kapličky sv. Huberta. Mezitím do školky zavítal Ježíšek a nechal pro děti pod 

stromečkem nové hračky a pomůcky. Nadšení dětí bylo veliké a jejich rozzářená očka skrývala 

opravdovou radost.  Tímto velmi děkujeme za všechny sponzorské dary. 

Během prosince děti při svých procházkách navštívily některé naše starší spoluobčany a rozdávaly 

vánoční přáníčka spolu s básničkou či písničkou. Věříme, že jsme tak alespoň některým z vás 

zpříjemnili předvánoční dny. 

Vám, kteří jste nás jakýmkoliv způsobem podporovali, touto cestou děkujeme, velmi si toho vážíme. 

Všem přejeme krásný nový rok. 

         Mgr. Kateřina Opletalová 
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Připravovaná služba pro občany:  

Předpokládáme, že v průběhu měsíce ledna 2022 bude spuštěna v naší obci služba 

ZÁSILKOVNY. Její box je již umístěn z boční strany budovy pošty č.p. 670. 
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INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM: 

Poplatek ze psa činí 120 Kč, splatnost do 31.března 2022.      

Poplatek za komunální odpad činí 600 Kč, splatnost je do 30. června 2022. Poplatníkem 

je fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům 

nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je 

umístěna na území obce.  

Poplatky můžete uhradit v pokladně obecního úřadu v hotovosti, platební kartou v úřední 

dny anebo převodem na účet obce Veřovice. Informace na webových stránkách obce: 

Obec Veřovice/Obecní úřad/Potřebuji vyřídit/Poplatky. 

 
Odečty vodoměrů  

Žádáme občany v dolní části obce, kteří jsou připojeni na obecní vodovodní řad a odebírají 

vodu, aby dle smlouvy nahlásili k vyúčtování stav vodoměru, a to e-mailem na adresu 

ucetni@verovice.cz nebo telefonicky na číslo 556 843 842 p. Satková do 15. ledna 2022. 

Od roku 2022 bude prováděno vyúčtování vody vždy po uplynutí pololetí společně 

s odpadními vodami.  

Děkujeme  

 

INZERCE 
Prodej pneumatik – osobní – dodávkové 

Po dohodě možnost přezutí. 

Kontakt: Ladislav Bartoň, tel.: 736 645 670, pneumatiky.barton@seznam.cz 

 

 

mailto:ucetni@verovice.cz
mailto:pneumatiky.barton@seznam.cz
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INZERCE 

Dne 24. ledna 2022 bude firma Kominictví Kvapík Petřík provádět kontroly a 

čištění komínů v naší obci. Cena za kontrolu a čištění je 390 Kč.  

V případě zájmu volejte na telefonní číslo: 777 997 966. 

 



16 

 

J U B I L A N T I  měsíce ledna 2022 
Monika Děrdová, Monika Černochová 

   Ing. Jiří Lacina 

      Ilona Fojtíková, Oldřich Geryk 

         Ludvík Urbanovský, Evžen Křížek 

              Zdeněk Matúš, Květoslav Geryk 

                   Bedřiška Křížková  

Gratulujeme všem jubilantům prvního měsíce roku 2022. 

Přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.           

 
 
Vzpomínky: 

Dne 13. ledna 2022 vzpomeneme dlouhých 5 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Jiří Mička. S láskou 

vzpomínají manželka Anna a synové Jiří a Petr s rodinami.  

 

Dne 16. ledna 2022 uplyne již 15 let od úmrtí paní Stanislavy Fojtíkové a dne 27. ledna 2022 to budou 3 

roky od úmrtí pana Stanislava Fojtíka. Stále vzpomínají maminka a manželka, sestra a bratr s rodinami. 

 

Dne 19. ledna 2022 by se dožil 70 let pan Bohumil Kocián. S láskou vzpomínají manželka Květoslava, syn 

Dušan, Petr, dcera Kateřina a vnoučata. 
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