AKTUALITY

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
JUBILANTI

Eva Fiantová
*5. dubna 1931 – 90 let
Jiřina Kudlíková
*6. dubna 1927 – 94 let
Vojtěch Knotek
*15. dubna 1929 – 92 let
Ilona Rolencová
*17. dubna 1931 – 90 let
Milada Rejmanová
*21. dubna 1929 – 92 let
Marie Grabcová
*21. dubna 1930 – 91 let
Josefína Harusková
*23. dubna 1928 – 93 let
Milada Ratajská
*28. dubna 1931 – 90 let

SŇATKY

v období od 22. března do 18. dubna
2021 uzavřeli:
Ladislav Csongár a Marie Rajlová

ZLATÁ SVATBA

Zdeňka a Václav Všetulovi
17. dubna 1971

OA a SOU Veselí bodují
i v nouzovém stavu
V úterý 23. 3. 2021 pan hejtman Jan Grolich slavnostně předal téměř sedm desítek repasovaných či nových počítačů pěti
školám našeho kraje. A jednou
z nich jsme byli právě my, OA
a SOU Veselí nad Moravou. Sada
notebooků bude použita na podporu našich studentů při distanční výuce. Celému vedení JMK
tímto děkujeme.
Další příjemná zpráva nás
dostihla ještě tentýž týden. Ve

Patříme k těm, které postihla
epidemie koronaviru. Oba jsme
s manželkou leželi v nemocnici.
Po příchodu domů je stále
upoutána na lůžko, mimo jiné
měla i potíže se zuby. Navštívil
jsem zubního lékaře MDDr. Romana Sokola, který má ordinaci
nejblíže našeho bydliště, a poprosil ho o pomoc. I když nejsme
jeho pacienti, vyhověl, přišel
k nám domů, vyšetřil, vysvětlil,
manželce pomohl. Děkujeme
mu touto cestou za jeho přístup
a přejeme do dalších let mnoho
úspěchů.
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Ing. Lubomír Žák
s manželkou Editou
květen 2021



David Havel

Požár zničil sklenářskou firmu

Karpaťáček

Hned třináct jednotek hasičů zasahovalo koncem března při
požáru domu ve Veselí nad Moravou. Evakuováni byli čtyři obyvatelé, jeden muž skončil v péči záchranářů. Požár zasáhl podkroví,
střešní konstrukci a další prostory domu. Rodina při požáru přišla
o sklenářskou firmu, celkové škody se odhadují na 3 miliony korun.
Kamarádi a známí poškozené rodiny Symerských následně iniciovali vznik transparentního účtu, na kterém je
možné rodinu finančně podpořit:
2201959989/2010

ZO ČSOP Bílé Karpaty chystá na léto příměstský tábor
s názvem Karpaťáčkův boj
o přežití.
Termíny: 12. až 16. července
19. až 23. července
vždy od 8:00 do 17:00
Zaměření: přírodovědně-pohybové (celý den venku)
Věk: 7 až 15 (od ukončené 1. třídy)
Cena: 1 100 Kč / dítě / turnus

Poděkování
Vážená rodino, přátelé, kamarádi, známí, dovolte, abychom vám ze srdce poděkovali
za obrovskou podporu finanční, materiální a morální od

PODĚKOVÁNÍ

čtvrtek 25. 3. 2021 se formou
online testu konal již III. ročník

krajské soutěže Zemědělský
opravář.
Naše škola měla v této soutěži
celkem 4 želízka v ohni – Martina Zelinku, Zdeňka Tokoše, Erika
Nejezchleba a Tomáše Redka.
V konkurenci 17 soutěžících
z 5 škol to byl právě Tomáš Redek,
který dosáhl na zlatou 1. příčku! Našemu vítězi gratulujeme
a dalším soutěžícím děkujeme za
účast.

prvních chvil po požáru naší
sklenářské firmy a bytu, ke kterému došlo dne 24. 3. 2021.
Velmi si vážíme a děkujeme za
podporu ze strany města Veselí nad Moravou a Charity Veselí nad Moravou. V takovém
opravdu těžkém období pro
naši rodinu je vůbec náročné
vše vyjádřit slovy. Ještě jednou
„Velké Díky vám všem…“


Zuzana, Petr a Jiří s rodinou

Přihláška: ke stažení na webu
www.csop.bilekarpaty.cz v sekci Aktuality, na facebooku ZO
ČSOP Bílé Karpaty nebo osobně
v budově organizace. Vyplněné
přihlášky přineste nebo zašlete
na adresu ZO ČSOP Bílé Karpaty, nám. Bartolomějské 47, Veselí
nad Moravou 698 01, nejpozději
do 31. května 2021.Další dotazy
na tel. č. 737 585 439 nebo e-mailu karpatacek@gmail.com.

POZVÁNKY

SOBOTA 8. AŽ NEDĚLE 16. KVĚTNA

PÁTEK 28. KVĚTNA

ADRESÁT: RODINA
ANEB POŠTA PRO NÁS
Centrum pro rodinu Veselí a Rodinné centrum
Strážnice zve rodiny na aktivitu Adresát: RODINA
aneb Pošta pro nás. Tato aktivita proběhne v rámci
Týdne pro rodinu 2021, a to od 8. do 16. 5. 2021. Jak
bude probíhat? Mottem letošního 13. ročníku je „Rodinná pohoda není náhoda“, a tak v duchu tohoto hesla na vás každý den od soboty 8. 5. bude čekat dopis,
ve kterém naleznete inspiraci pro vaši rodinu, jak prožít pohodový den v kruhu svých nejbližších. Dopisy na
celý týden si budete moci vyzvednout na chodbě farního kostela sv. Andělů strážných, v pekárně Bachan
v ulici Sokolovské nebo budou ke stažení na webu
obou center. Přejeme vám, ať prožíváte rodinnou pohodu nejen v Týdnu pro rodinu, ale i v ostatní dny.

VÝSTAVA RENATY STŘELCOVÉ: MŮJ SVĚT
Soukromá galerie Jiří Konečný – EFA
(Nár. mučedníků 937)
Soukromá galerie Jiří Konečný – EFA vás zve na
výstavu obrazů a grafik kombinovanou technikou
s názvem Můj svět od autorky Renaty Střelcové. Výstava bude probíhat od 28. května do 10. září. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne vernisáž
výstavy až v pozdějším termínu. Renata Střelcová je
amatérskou malířkou původem ze Zlína. „Touha po
poznání mě přivedla k několika seminářům a kurzům zaměřeným na téma duševního rozvoje osobnosti. Díky těmto poznatkům se ve mně probudil zájem o abstraktní umění, které mi umožňuje vyjádřit
moje vnitřní pocity. Potřeba zvládnutí techniky mě
přivedla do kolektivu stejně naladěných přátel, a tak
začala má cesta k výtvarnému umění,“ říká autorka,
která vystavuje od roku 2006.

