
       Leden 2019
Motto:
„Přátelství je součást lidského štěstí“ - Jan Werich

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, 

a je tu opět nový rok.  Nový rok 2019. Říkám si, co nám tento rok opět přinese, co
odnese,   co nám dá, co se přihodí,  co od něho máme očekávat a na co se máme
připravit. To zatím nikdo netušíme. Tímto bych Vám všem chtěl popřát, aby nám ten
rok 2019 připravil jen to nejlepší.  Přeji všem to nejdůležitější co můžu popřát, a to je
pevné ZDRAVÍ, obyčejné lidské štěstí,  kupu opravdové lásky,  spoustu dobrých a
férových přátel  a kamarádů a nezapomeňte na pokoru a skromnost,  které je vždy
potřeba,  mnoho pracovních a  rodinných životních úspěchů.  Co se začíná vytrácet
mezi lidmi, to je totiž to opravdové a férové přátelství.  Společnost  je rozdělena a
rozpolcena,  a to je velice zlé.  Ne nadarmo se říká „Díky nemoci známe hodnotu
zdraví, díky zlu hodnotu dobra a díky neštěstí hodnotu přátel“.

Teď Vám položím jednu otázku.  Kdo z  Vás si  užíval  hraní  venku,  když zrovna
sněžilo? Když jsem dnes psal tento úvodník, zrovna jsem viděl z okna krásný zimní
čas. Vidím skoro něco neobvyklého na naši dobu, a to je krásné husté chumelení s
bílou pokrývkou. Tak děti hurá lyžovat, koulovat, bobovat, stavět sněhuláky, zima
začíná v plném proudu a už se jí nemůžeme dočkat. I já osobně se na tento čas moc
těším,  jelikož  jsem obrovský fanda a  příznivec  lyžování,  dá  se  říct  skoro  takové
přerostlé malé dítě. 
Je  čas  někam  vyrazit  a  užít  si  tento  zimní  čas  někde  na  horách  a  pořádně  se
odreagovat na lyžích. 

Přeji Vám, vážení opravdoví přátelé a milé děti, krásné prožití plně zasněžených a 
slunných dnů v tomto zimním roztomilém období. 

Těším se také na další spolupráci s Vámi v roce 2019.

Martin Fojtík 
starosta obce Veřovice



USNESENÍ  č.  3/2018 z  3.  zasedání  Zastupitelstva  obce  Veřovice,  konaného  dne
11.12.2018 - Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění:
3/1
určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Ondřej Matuš, Pavel Matúš
3/2
schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
3/3
volí návrhovou komisi ve složení: František Černoch, Ing. Miroslav Marek
3/4
bere na vědomí informace o činnosti orgánů obce podané starostou obce Martinem Fojtíkem
a místostarostou obce Františkem Černochem
3/5
schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018 takto: 
příjmy: 63 620 539 Kč - 13 250 733 Kč = 50 369 806 Kč
výdaje: 92 078 740 Kč - 25 370 000 Kč = 66 708 740 Kč
financování: 28 458 201 Kč - 12 119 267 Kč = 16 338 934 Kč
Úplné znění rozpočtových opatření č. 9/2018 je nedílnou součástí tohoto usnesení
3/6
schvaluje rozpočet obce Veřovice na rok 2019 
příjmy: 111 366 500 Kč
výdaje: 155 725 500 Kč
financování:   44 359 000 Kč
Úplné znění rozpočtu obce Veřovice na rok 2019 je nedílnou součástí tohoto usnesení
3/7
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Veřovice na roky 2020 až 2021
3/8
schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice na
rok  2019
3/9
schvaluje  Střednědobý  výhled  rozpočtu  příspěvkové  organizace  Základní  škola  a
Mateřská škola Veřovice na roky 2020 až 2021
3/10
schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice na rok 2019
3/11
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice
na roky 2020 až 2021
3/12
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
31.12.2018
3/13
zmocňuje starostu obce podle § 102 odst.  2 písm. a) zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích,
provedením  rozpočtových  opatření  od  posledního  zasedání  zastupitelstva  obce  v
kalendářním roce do konce daného roku v oblasti příjmů i výdajů v neomezeném rozsahu, a
to po celé volební období 2018 – 2022 
3/14
schvaluje žádost o změnu účelu přidělené dotace na rok 2018 Základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu Veřovice, a to na zakoupení kabelu, elektrocentrály a nářadí 
3/15
schvaluje Akční plán obce Veřovice na léta 2018 – 2022
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3/16
schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo obrany na zabezpečení péče o válečné
hroby na akci: „Restaurování kamenného pomníku obětem 1. sv. války ve Veřovicích“
3/17
schvaluje podání žádosti o dotaci a investiční záměr na výzvu Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky z dotačního titulu č. 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova u
podprogramu dotačního titulu DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací na
akci: "Obnova místní komunikace č. 8-1-2 k lyžařskému areálu“ 
3/18
bere na vědomí žádost o zaměření a směnu pozemků v k.ú. Veřovice, podanou paní Z. K.,
Veřovice, dne 23.11.2018
3/19
schvaluje pana Františka Černocha jako určeného zastupitele obce Veřovice pro pořizování
změny č. 1 Územního plánu Veřovice 
3/20
schvaluje termíny zasedání  zastupitelstva obce na rok 2019 takto:  22.1.2019,  19.2.2019,
19.3.2019, 16.4.2019, 28.5.2019, 25.6.2019, 23.7.2019, 20.8.2019, 17.9.2019, 15.10.2019,
26.11.2019, 10.12.2019
…............................... …................................
      Martin Fojtík     František Černoch 
      starosta obce     místostarosta obce 

Důležité 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 pracech (nevstupovat, hrozí pád, silnice
uzavřena, silnice neprůjezdná, objížďka..)!!! 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,  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.

Předběžný harmonogram výstavby na období leden, únor a březen 2019:
Úsek od čistírny odpadních vod na malou stranu za Restaurací Dolní Dvůr směrem
do „cigánské  ulice“  až  po „Grozmannův 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  bude  ulice  za  bývalým
železářstvím, teď nově pekárna, po železniční most pod restaurací u Američana
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směrem vlevo od železničního mostu do obou uliček. Dalším úsekem bude ulička
směrem  do  obecního  lesa  za  železničním  přejezdem  směrem  na  Frenštát  pod
Radhoštěm a dále se bude postupovat v uličce směrem do kolonie (tam již stavební
práce probíhají) a následně se budou posouvat po malé straně kolem potoka až po
Lacinovo  území.  Poslední  úsek,  kde  budou probíhat  stavební  výkopové práce  na
„Kanalizaci  a  ČOV v obci  Veřovice“,  bude slepá  ulice  naproti  bývalého objektu
SITEX směrem k paní Mikulenkové Růženě č.p. 136 dále k rodině Markových č.p.
163 a na druhou stranu uličky směrem k rodině Görigových č. p. 468.
Jestli nebudeme spolupracovat všichni společně, tuto akci bude těžké zvládnout! 
Děkuji Všem za pochopení a jsem připraven jakýkoli problém řešit přímo na stavbě. 
Přeji úspěšné zahájení nového roku 2019!

Martin Fojtík, starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699

STAVBA „Soubor  opatření  na  úpravu dopravní  infrastruktury  směřující  ke
zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v obci Veřovice“ 
Obec Veřovice v období od září 2018 – do konce prosince 2018 zdárně dokončila
stavbu  „Soubor  opatření  na  úpravu  dopravní  infrastruktury  směřující  ke  zvýšení
bezpečnosti  a zklidnění dopravy v obci Veřovice“. Investorem této stavby je obec
Veřovice.  Zhotovitelem stavby byla  firma ELTODO, a.s.  se  sídlem Novodvorská
1010/4,  142  00  Praha  4  –  Lhotka,  IČ:  45274517.  Cena  prováděného  díla  činila
3.864.374,01 Kč bez DPH. Tato akce bude financována z 85% dotací ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. Zbylé náklady na stavbu byly financovány z rozpočtu
obce Veřovice. 
Závěrečné vyúčtování akce z dotačního titulu ze SFDI je v termínu do 31.12.2019. V
prvním čtvrtletí roku 2019 bude probíhat závěrečná kontrolní prohlídka stavby, kde
následně bude vydán kolaudační souhlas. Možné spuštění v provozu je až po řádném
zkolaudování stavby s kladným kolaudačním souhlasem a s nabytím právní moci. 

Technické řešení stavby:
 a) stavební objekty - 
„SO  01  Přechod  pro  chodce  včetně  signalizačního  světelného  zařízení,
radarového zařízení pro zpomalení vozidel a přisvětlení před kulturním domem,
základní školou a nově vybudovaným Víceúčelovým domem v obci Veřovice“ 
„SO 02 Přechod pro chodce včetně přisvětlení u nákupního střediska COOP“ 

b) inženýrské objekty – 
„IO 01 Umístění měřičů MR1 a MR2“
„IO 02 Umístění měřičů rychlosti MR3 a MR4“

Martin Fojtík 
starosta obce Veřovice
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AKČNÍ PLÁN OBCE VEŘOVICE NA LÉTA 2018 – 2022   
Vypracoval: Martin Fojtík starosta obce Veřvice

Dokument schválen: Zastupitelstvo obce Veřovice

Datum schválení: 11. 12. 2018

Číslo usnesení: 3/15

  Plán investičních záměrů a činností
1.  Výstavba „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“
2.  Stavba „Soubor opatření na úpravu dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení
     bezpečnosti a zklidnění dopravy v obci Veřovice“ 
3.  Investice do školství
     - rekonstrukce interiéru staré budovy Základní školy ve Veřovicích (elektroinstalace,
     zdravotechnika, hrubé a jemné omítky, výmalby, stropní konstrukce, dlažby, podlahy,  
     dřevěné obložení,…) 
     - rekonstrukce prostor pro rozšíření kapacity mateřské školky v prostorách základní
     školy 
     - propojení dvou budov v základní škole
4.  Rekonstrukce kamenného pomníku obětem 1. světové války 
5.  Dětská hřiště, workoutové hřiště, venkovní posilovací prvky 
6.  Veřejné osvětlení-výměna stávajícího sodíkového osvětlení za LED osvětlení 
7.  Revitalizace mostů, lávek a propustků v obci 
8.  Využití dotačního titulu pro budoucí realizaci stavby „Chodníkové těleso v obci
     Veřovice, podél silnice II/483 a II/480, včetně účelového odvodnění“ 
9.  Realizace stavby: „Prodloužení vodovodního řadu k.ú. Veřovice“ v oblati tzv. Kolonie 
10.Dokončení Změny č. 1 Územního plánu Veřovice           
11.Zajištění studie a projektové dokumentace pro nízkonákladové malometrážní byty pro
      seniorskou populaci se zřízením terénní pečovatelské služby 
12. Zřízení kamerového systém v obci Veřovice
13. Realizace dopravního opatření v obci Veřovice (instalace dopravního značení,
      dopravních zrcadel a retardérů …) 
14. Rekonstrukce a úprava kontejnerových stání v obci Veřovice (vybudování dřevěného
      ohrazení a oprava zpevněných ploch pod kontejnerovými nádobami (tzv. Kontejnerová
      hnízda)
15. Vybudování sběrného místa na velkoobjemový a nebezpečný odpad a likvidaci dřevin,
      keřových porostů, větví….

Sociální oblast a zdravotnictví
- podílet se na činnosti Řídící skupiny pro střednědobé plánování sociálních služeb na
  území  správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm
- spolupracovat s Komisí pro sociálně právní ochranu dětí města Frenštát pod Radhoštěm
- spolupracovat s Klubem seniorů Veřovice 
- provádět úkony a plnit  funkci veřejného opatrovníka
- organizovat činnost Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
- spolupracovat s organizacemi (sociálními) a domovy, poskytujícími sociální služby, ve
   kterých jsou umístěni občané obce Veřovice a finančně je podporovat
- poskytovat příspěvky důchodcům stravujícím se ve školní jídelně ZŠ Veřovice
- poskytovat finanční příspěvky a dary zdravotně postiženým, přestárlým a vážně
   nemocným občanům, občanům  v hmotné nouzi, podle návrhu sociální komise 
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- zahájit projektovou přípravu pro vybudování domova pro seniory nebo domova s
  pečovatelskou službou                           
- spolupracovat s lékařem z Obvodního zdravotního střediska Veřovice při
  řešení problémů zdravotní péče o občany
- podporovat domácí zdravotní péči a terénní zdravotní služby, rehabilitační soukromá
  zařízení
- připravit a zorganizovat přednášky se sociální a zdravotnickou tématikou pro děti
  základní školy, pro rodiče dětí v MŠ a pro seniory

Doprava
- zajistit dopravní obslužnost (vlaková a autobusová doprava, v součinnosti s městem Nový
  Jičín a Moravskoslezským krajem)
- zajistit bezpečnost v celé obci při výstavbě kanalizace
- dohlížet nad výstavbou „Soubor opatření na úpravu dopravní infrastruktury směřující ke
  zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v obci Veřovice“
- zajistit aktualizace pasportu místních komunikací
- naplánovat místa pro parkování aut
- realizovat další dopravní opatření – retardéry, dopravní zrcadla a dopravní značky
- instalovat zábradlí a svodidla v nebezpečných úsecích vedlejších komunikací
- vybudovat funkční informační systém

Životní prostředí
- zkvalitňovat zvýšení efektivity sběru a třídění všech druhů odpadů
- upravit kontejnerová stání, opravit plochy pod kontejnery, vybudovat dřevěné ohrazení,
  (kontejnerová hnízda)
- zorganizovat soutěž v základní a mateřské škole ve znalosti o odpadech
- zorganizovat zájezd pro nejlepší třídu v soutěži ve znalosti o odpadech
- vybudovat místa pro odkládání trávy z obecních ploch
- rozšířit odpočinkové zóny a zelené plochy (lavičky)
- zapracovat nový pasport kanalizací (po výstavbě a dokončení stavby „Kanalizace a ČOV
  v obci Veřovice“)
- provádět ořez, kácení stromů a náletů
- pečovat o obecní les v souladu s dlouhodobým plánem, organizovat těžbu dřeva
  a výsadbu nových stromů
- udržovat pořádek v obci zejména na hřbitově, u pomníků a sakrálních staveb, v okolí
  obecního úřadu, kostela, ZŠ a MŠ a kulturního domu
- seznámit povodňovou komisi s novým povodňovým plánem, vydat nový povodňový
  zpravodaj
  pro občany a pro firmy, příspěvkové organizace, materiálně zajistit činnost zásahové
  jednotky a členů povodňové komise
- instalovat informační tabule, orientační, turistické značky, tabule s přírodovědnou
  tématikou
- připravit studii k zachování udržitelnosti vodních zdrojů

Školství
- rozšíření kapacity mateřské školy využitím prostoru v budově základní školy (bývalé
  kadeřnictví paní Surovcové)
- zapojit učitele a vychovatele do organizování dětských zájmových  kroužků, spolupracovat
  s vedoucími a trenéry mládeže
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Kultura
- organizovat vlastní tradiční, kulturní a společenské akce – vítání občánků, vánoční
  jarmark, tradiční veřovskou pouť, den obce, obecní ples, oslavy osvobození obce, 
  letní kino, koncerty, obecní divadlo, apod.     
- podporovat spolky a podnikatele v organizování zábav, plesů, kácení máje, gulášových
  hodech, medobraní a jiných kulturních aktivitách
- zorganizovat koncerty, obecní divadlo, letní kino v rámci 1. ročníku prázdninového léta
  pro děti a dospělé
- zorganizovat tradiční Mikulášské posezení dříve narozených pro seniory
- sestavit roční kalendářní plán kulturních akcí
- spolupracovat a koordinovat činnost s příspěvkovými organizacemi, kulturním zařízením,
  MŠ a ZŠ Veřovice
- podporovat čtení knih, seznamování se s dějinami národa a historií obce, organizace
  výstav
- připravit podmínky pro udělování finančních darů a příspěvků spolkům z rozpočtu obce

Sport
- organizovat vlastní sportovní akce v rámci dne obce, podporovat sportovní kluby  v jejich
  činnosti
- připravit podmínky pro udělování finančních darů a příspěvků sportovním klubům z
  rozpočtu obce
- spoluorganizovat  běžecký závod Běh rodným krajem Emila Zátopka
- zpracovat roční plán sportovní činnosti v obci 
- podporovat významné sportovní akce sportovních klubů (běh Veřovská desítka, atd.)
- vybudovat přírodní dráhy Pumtrack (dráha z vlnek a skoků nejen pro horská kola)

Mezinárodní partnerské vztahy
- prohlubovat partnerství z německými obcemi Hendungen (v oblasti kultury) a
  Lampertswalde (v oblasti sportu a školství)

Sdružení obcí
- prohlubovat vztahy partnerství s obcemi sdruženými v Dobrovolném svazku obcí Povodí
Sedlnice, Mikroregionu Frenštátsko, SMO pro ochranu Beskydského regionu, MAS Lašsko,
ASOMPO a SOMPO v podnikatelské, sociální a zdravotní oblasti

Veřejný pořádek a bezpečnost
- zajistit vypořádání majetkoprávních vztahů obce s občany
- vydat obecně závaznou vyhlášku k zákazu podomního a pochůzkového
  prodeje
- zajistit prevenci kriminality, pořádek a bezpečnost v obci ve spolupráci s Policií ČR a
  Městskou policií ve Frenštátě pod Radhoštěm na základě veřejnoprávní smlouvy
- zřídit kamerový systém
- podporovat připravenost zásahové jednotky SDH pro požáry a povodně, proškolovat
  povodňovou  komisi a materiálně ji vybavit

Obecní záležitosti, propagace obce
- vydávat měsíčně obecní zpravodaj, využívat televizní studio Sněženka obce Sedlnice a
  internet
- zajistit propagaci obce novými webovými stránkami       7



- zajistit vedení kroniky obce
- přispívat údaji o historii obce Veřovice do časopisu Hlasy Muzea
- zajistit vydání  brožury o obci Veřovice a její historii
- zavést elektronický kalendář
- přípravit obec pro soutěž „Vesnice roku“
- zlepšit komunikaci a informovanost občanů – mobilní rozhlas, facebook

Obecní spolky a organizace, místní podnikatelé
- podporovat obecní spolky a organizace a vzájemně spolupracovat
- rozšířit spolupráci s místními podnikateli

Veřovice, prosinec 2018

STĚHOVÁNÍ POŠTY VE VEŘOVICÍCH
Dne 25.1.2019 bude pro veřejnost uzavřena provozovna pošty ve Veřovicích 
z důvodu stěhování do nových prostor Obecního úřadu č.p. 670.
Otevření v nových prostorách proběhne 28. ledna 2019 v 08.00 hod. 

U p o z o r n ě n í
Žádáme občany v dolní  části  obce,  kteří  jsou připojeni  na nový vodovodní řad a
odebírají vodu a dosud takto neučinili, aby dle smlouvy nahlásili stav vodoměru ke
dni 31.12.2018 emailem na adresu ucetni@verovice.cz nebo telefonicky na číslo 
556 843 842 p. Satková.
Děkujeme 

Dále  vyzýváme  občany  rodinných  domků  níže  uvedených  č.p.,  aby  si  vyzvedli
projektovou dokumentaci na vodovodní přípojky :
RD č.p. : 15, 155, 158, 183,  322, 325,   

PŘÍSPĚVEK ING. BŘETISLAVA PITERÁKA
Velká válka a vojáci z naší obce
Na zadní straně kříže ve Veřovicích pod farou na mramorové desce je vyveden nápis
červenými písmeny:                              „Poutníče zde málo stůj,
                                                               rány svoje rozvažuj!
                                                               Rány tvoje kynou
                                                               léta Tvoje plynou.
                                                               Přijde smrt, soud nastane,
                                                               kam se duše Tvá as dostane?“
Kříž byl postaven veřovickým obětem velké války, která skončila 11.11.1918 před
sto léty, když Německo požádalo o příměří. Padlo v ní přes šedesát občanů Veřovic,
na kříži je jich jen 54. Ostatní jsou neznámí vojíni. Bylo jich ve všech armádách více
než  100.000,  mezi  nimi  i  kolem  deseti  Veřovjanů,  neznámých  vojínů.  Bojovali
všichni,  ať  již  známí  anebo neznámí,  v  rakousko-uherské  armádě,  ale  bojovat  za
císaře pána a jeho rodinu nechtěli. V jiných armádách šli vojáci s radostí do války a
chtěli si vydobýt válečné kříže. Mysleli si, že válka je jen legrace a že za měsíc či za
dva budou už doma v teple u maminky. Naproti tomu čeští vojáci byli většinou
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donuceni  jít  bojovat  za Rakousko,  jak o tom svědčí  kroniky.  Válka trvala 4 léta.
Bojovalo se nejzuřivěji na ruské, francouzské a italské frontě a výsledkem bylo přes
deset  milionů mrtvých, šest  milionů zmrzačených a také tolik sirotků,  tři  miliony
vdov. Stopy války nikdy nezmizely, zvláště ne ve Francii, kde se udály nejdivočejší
bitvy u řeky Somme, Ypres, u Marny a u Verdunu.
Tam se  ještě  dnes  nachází  vybuchlá  i  nevybuchlá munice,  zrezivělé  přilby,  polní
láhve a ešusy i kosti vojáků. Těch je tam pochováno přes osmdesát tisíc, to jsou ti
neznámí vojíni.  Všichni si  mysleli,  že je vojna špás,  za dva až tři  měsíce přijdou
domů, ale to byla krutá mýlka. Vojácí žili po dlouhé měsíce v zákopech, sužování
blechami  a  komáry,  nemocemi  a  častými  průjmy,  zavšivením,  mezi  potkany  a
krysami vypasenými na mrtvolách, v zimě, ve vedru i v dešti,v blátem zatopených
příkopech, pod neustálou dělostřeleckou a minometnou palbou, často i v plynových
maskách, které jim při troše štěstí zachraňovaly život, aby jej ztratili při útoku proti
kulometům. Byly případy, že důstojníci hnali vojáky v rojnicích proti kulometům a
když  nesměli  zalehnout,  tak  to  byla  masová  vražda  neviňátek.  Za  to  generálové
dostávali vyznamenání. Rebelující vojáci dostali padáka – skončili na popravištích.
Ale vraťme se k našim veřovským vojákům. Padlo jich, jak už víme, přes šedesát,
většinou šlo o muže v průměrném věku 28 let. Nejmladšímu Tomáši Besedovi bylo
18 a nejstaršímu Janovi Lacinovi bylo 49 let. Byli to hrdinové, ale ne z vlastní vůle.
Co všechno asi museli na bojišti prožít? A jejich jména? Na pomníku jsou vytištěna:  
5 Bartoňů – Jan, Josef, Jan, Vincenc a Jan, 5 Besedů – Adolf, Antonín, František,
Tomáš  a  Vincenc,  Blažek  Vincenc,  Cváček  Josef,  Fajárek  Jan,  Fojtík  Čeněk,   8
Geryků – Adolf,  Eduard, František,  Josef,  Jan, Vincenc, Josef,  Jindřich, Grozman
Jan, Holub Čeněk, 3 Kociáni – Adolf, Vincenc a Adolf, 3 Křížci – Adolf, Jindřich a
Vojtěch, Kubečka Jan, 3 Lacini - František, Jan a František, Mach Vincenc, 6 Marků
– Augustin, Jan, Jindřich, Josef, Jan a Vincenc, 2 Matuši Adolf a František, 3 Pitři  -
Jindřich, František a Jindřich, Slavík Vincenc, Sýkora Adolf, Špurek Jan, Štěpán Jan,
Tománek Jan, Urbanovský Jan, Vašut Julius a Zapletal Antonín.  
Vzpomněli jsme si na ně před čtyřmi léty, kdy jsme organizovali vzpomínku před
pomníkem s panem farářem Mgr. Miloslavem Šmahlíkem.
Za 1. světové války řada českých vojáků, kteří bojovali v rakouské armádě, padla do
zajetí. Někteří z nich se přihlásili do vznikajících československých legií a bojovali
potom na ruské, francouzské a italské frontě proti rakouské a německé armádě. To
byl například i spisovatel Jaroslav Hašek. Z našich občanů bojoval v Masarykových
ruských legiích na ruské frontě František Dušek, narozen 17.12.1887 ve Veřovicích,
domovská obec Hulváky. Sloužil v rakouském vojsku u 100. pěšího pluku. Padl v
Rusku do zajetí u obce Lublin. V ruské legii byl zařazen jako střelec u 9. střeleckého
pluku. Absolvoval důstojnický kurz a byl povýšen do hodnosti správní poručík. Dále
to byli Adolf Kocián, veřovjan, narozen 13.11.1894. Sloužil v rakouské armádě u 31.
zeměbraneckého  pěšího  pluku  na  ruské  frontě.  Do  zajetí  padl  v  Karpatech  a  do
československých legií se přihlásil v roce 1918 v Novo-Nikolajevsku. Jako střelec
byl zařazen do 12. střeleckého pluku. Marek Jan, narozen 2.11.1888 ve Veřovicích,
sloužil v rakouské armádě u divizní pekárny a později u 93. pěšího pluku na ruské
frontě a do zajetí se dostal u Stanislavi. Poté byl zařazen v ruské legii jako střelec do
7. střeleckého pluku a později byl přeřazen k intendantům do 2. střelecké divize. Pop
František, narozen 5.10.1888 ve Veřovicích, sloužil původně u 100. pěšího pluku v
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 rakouské armádě na ruské frontě a poté, co byl zajat, se přihlásil do ruské legie v
Omsku.  Byl  zařazen do pracovního oddílu a později  k 5.  střeleckému pluku. Pitr
František, narozen 2.12.1879 ve Veřovicích, sloužil u polních myslivců v rakouské
armádě.  Do zajetí  padl  10.6.1916 u  obce  Dobra  noc.  Do ruské  legie  se  přihlásil
30.1.1918 a sloužil u strážní roty. Dne 8.7.1919 utonul při koupání v řece Sungari a
byl pohřben 14.7.1919 v ruském Charbinu. U Benešových francouzských legií sloužil
Jan Mach, narozen 14.4.1889 ve Veřovicích. Předtím narukoval do rakouské armády
na italskou frontu, padl do zajetí u Saint Michele a v zajateckém táboře se přihlásil do
československé legie ve Francii. Byl zařazen do 22. střeleckého pluku. Hykel (Hykl)
Jindřich, narozen 19.10.1894 ve Veřovicích, sloužil u 1. proviatního pluku a později
u 120. pěšího pluku v rakouské armádě na italské frontě. Do zajetí padl 26.3.1918 u
Monte  Tomba.  V  zajateckém  táboře  Citadella  se  přihlásil  do  československé
francouzské legie. Byl přeložen do Cognacu jako střelec. Sloužil u 23. a později u 22.
střeleckého pluku.
Nejvíce  veřovických odvedenců sloužilo  v rakouské  armádě na  italské  frontě.  Po
zajetí se  přihlásili do Štefánikovy československé italské legie. Tak tomu bylo i v
případě  Bartoně  Františka,  narozeného  2.12.1898,  domovská  obec  Brno,  Bartoně
Jana,  narozeného  21.3.1895,  Bartoně  Jindřicha,  narozeného  8.7.1897,  Černocha
Čeňka,  narozeného  28.3.1894,  Macíčka  Adolfa,  narozeného  18.11.1893  a  Vávry
Jindřicha, narozeného 9.9.1897. Ti všichni měli stejný osud. Narukovali do rakouské
armády ke 100. pěšímu pluku a bojovali na italské frontě. Do zajetí padli v rozmezí
mezi 19. až 21.8.1917 u Sella. Poté, když se přihlásili do československé legie, byli
zařazeni do 32. nebo 33. pěšího střeleckého pluku. Bartoň Jan, narozen 11.4.1893,
sloužil  v rakouské armádě u 100. pěšího pluku. Na italské frontě padl do zajetí  u
Kostadinova. V zajateckém táboře Padula se přihlásil v roce 1918 do legie v Itálii.
Byl zařazen jako střelec do 32. střeleckého pluku. Po válce byl z legie propuštěn a
nastoupil k četnictvu. Plener Antonín, narozen 5.1.1895, sloužil v rakouské armádě u
13. a později u 99. pěšího pluku. Nebyl zajat, nýbrž dobrovolně se přihlásil sám do
československé italské legie a byl zařazen do 31. pěšího pluku. Marek Jan, narozen
20.4.1879 sloužil u 31. pěšího pluku v rakouské armádě na italské frontě a do zajetí
padl v roce 1917 u Monte Gabrilelo. Byl v italské legii zařazen do 31. pěšího pluku.
Fojtík Čeněk,  narozen 9.3.1875. V rakouské armádě sloužil  jako pěšák na italské
frontě. Do zajetí padl 19.8.1917 u obce Gorlice a v zajateckém táboře Avezzano se
přihlásil  do  československé  italské  legie.  Byl  zařazen  jako  střelec  do  33.  pěšího
pluku.  Po  skončení  války  se  s  jednotkou  vrátil  do  vlasti  a  zúčastnil  se  bojů  na
Slovensku  proti  Maďarům.  Onemocněl  však  a  25.12.1918  o  vánocích  zemřel  v
Šaštíně  na ledvinovou nemoc.  Hubeňák Jan,  narozen 3.2.1877 sloužil  v  rakouské
armádě u 6. praporu polních myslivců. V Itálii padl do zajetí dne 19.8.1917 u Sella a
přihlásil se do československé italské legie. Machovský Čeněk narozen 9.5.1898 ve
Veřovicích,  domovská  obec  Štramberk  sloužil  u  100.  pěšího  pluku  v  rakouské
armádě, do zajetí padl u Sella a přihlásil se do československé legie. Plainer Antonín,
narozen 5.11.1895 ve Veřovicích, domovská obec Loučka, Nový Jičín. V rakouské
armádě sloužil u 13. zeměbraneckého pěšího pluku v Itálii. Do zajetí padl u Monte
Asalon. V československé legii byl zařazen jako střelec do 31. pěšího pluku. 
Údaje  o legionářích jsem získal  z knihy „Legionáři  Novojičínska v boji  za vznik
Československa 1914 – 1918“, autoři Václav Langer a Bohumil Vlach.
To je vše, co jsem o našich občanech, vojácích a legionářích za velké války, zjistil.
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Ale já chci zjistit mnohem víc. Teď budu mít čas, pokud mi to zdraví dovolí, splnit
ještě jeden úkol, který jsem si vytýčil. Napsat pojednání o historii Veřovic a budu
vděčen, když mi v tom pomůžete. A nejen o velké válce, ale o všem, co se dějin obce
týká.  Zatím  sbírám  dokumenty,  pročítám  kroniky  a  knihy,  staré  noviny  atd.
Pomůžete? Jestli na něco přijdete nebo něco máte, co by mi pomohlo anebo co by mě
mohlo  zajímat,  předejte  to  sekretářce  na  obecní  úřad.  Dopisy,  fotky,  dokumenty
ofotíme. Když budete chtít se mnou osobně hovořit, budu na obecním úřadě vždy v
pondělí od 14,00 – 16,30, ale až po novém roce.                     

                                                                                 Ing. Břetislav Piterák

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ VEŘOVICE ZA ROK 2018
Klub důchodců se schází pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci v 16,00 hodin. V
zimních  měsících  ve  sklípku  kulturního  domu  a  v  letních  měsících  chodíme  do
přírody, na výlety a pochody i na různé výstavy. Pořádáme také zájezdy.
Leden – sklípek Kulturního domu
Únor – kavárna pana Balcárka Na Fojtství
Březen - kavárna pana Balcárka Na Fojtství, klub přijal pozvání na setkání předsedů
klubů  v  Sedlnici.  Na  toto  setkání  se  vždy  těšíme,  odpoledne  jsme strávili  velmi
příjemně
Duben – z technických důvodů se setkání členů klubu nekonalo
Květen - kavárna pana Balcárka Na Fojtství
Červen – setkání se nekonalo, babičky byly pozvané do školy na rozloučení jejich
vnoučat s 9. třídou ZŠ
Červenec – lyžařská chata Veřovice
Srpen – kynologické cvičiště Veřovice společně se seniory z Frenštátu p.R., (guláš od
pana Zábranského a pana  Kašpárka)
Září –  zájezd  do  muzea  řeznictví  Krásno  ve  Valašském  Meziříčí,  do  Moravské
gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí, navštívili jsme sv. Hostýn, kde jsme
poobědvali a odpoledne strávili  na Biofarmě v Rajnochovicích.  Zájezd se vydařil,
počasí bylo krásné a nálada skvělá. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Kuželkárně
v Hodslavicích na večeři. Koncem měsíce se konalo setkání v kavárně pana Balcárka
Na Fojtství
Říjen - sklípek Kulturního domu
Listopad - sklípek Kulturního domu, zájezd za nákupy do Polského Těšína
Prosinec –  dne  7.12.  se  konalo  Mikulášské  posezení  v  kulturním  domě  s  tímto
programem: vystoupení dětí mateřské školy, vystoupení žákyň základní školy s hrou
na flétny, vystoupení Scholy pod vedením Aničky Urbanovské, se svým programem
se představily i seniorky z Hodslavic „HOBA“, zahráli nám Jarda a Lenka z Frenštátu
p.R.
- dne 9. 12. jsme navštívili s malým dárečkem občany naší obce, kteří pobývají v
Domově důchodů HORTENZIE ve Frenštátě p.R.  Setkání s nimi bylo velmi srdečné
a milé a už se těšíme na další
- dne 29.12. - kavárna pana Balcárka Na Fojtství
- dne 31.12. - pochod na Vyhlídku, kde jsem se již pošesté rozloučili přípitkem  se
starým rokem a přivítali  rok nový s  přáním, ať  se  v něm zase  všichni  ve  zdraví
sejdeme. 
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Chtěla bych touto cestou poděkovat bývalému starostovi obce panu Ing. Břetislavu
Piterákovi za jeho zájem o nás, dříve narozené. Vždy nás svou laskavostí, radou a
svou přítomností  potěšil  na našich setkáních.  Přejeme mu i  jeho rodině pohodu a
hodně zdraví. Děkuji také zaměstnancům obecnímu úřadu, že na nás nezapomínají.

Oldřiška Šimková, předsedkyně klubu
prosinec 2018
  

                       

Poděkování a vyslovení pochvalného uznání Římskokatolické farnosti
Ostrava - Svinov
V prosinci 2018 jsme na obecní úřad obdrželi dopis pana faráře farnosti Krista Krále
v Ostravě - Svinově  P.Dr. Jana Larische, adresovaný starostovi a zastupitelům obce,
ve kterém se píše:  
„Chci  tímto  jako  duchovní  správce  Římskokatolické  farnosti  Ostrava  –  Svinov
vyjádřit  své velké  uznání a poděkování schole Římskokatolické farnosti  Veřovice,
která v neděli 25. listopadu 2018 zpívala při poutní slavnosti Krista Krále v našem
kostele  v Ostravě  – Svinově.  Jejich vystoupení  bylo po stránce hudební nesmírně
kvalitní, i celkové vystupování těchto mladých lidí dosvědčovalo, že máte ve své obci
velmi schopnou a mimořádnou  mládež.
Když k tomu ještě připočítám, že v naší farnosti  koná svou roční jáhenskou praxi
před kněžským svěcením Mgr. Lukáš Dořičák, pak konstatuji a dávám Vám tímto na
vědomí, že jak veřovická schola, tak budoucí novokněz dělají Vaší obci velmi dobré
jméno. K tomu Vám blahopřeji."

Velice si tohoto uznání vážíme a samozřejmě také 
my děkujeme schole veřovické farnosti 
za vzornou reprezentaci naší obce.

František Černoch                                                 
místostarosta obce

I N Z E R C E:
Nabízím k prodeji  PALIVOVÉ  DŘÍVÍ  LISTNATÉ  TVRDÉ
- délka 1 m rovnané štípané
- špalky od 30 cm uložené (nesypané)
Možnost dovozu odběrateli.
Kontakt: tel.č. 603 315 738
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Vážení spoluobčané,
na  2.  zasedání  ZO Veřovice  27.  listopadu  2018  byla  schválena  Obecně  závazná
vyhláška č.1/2018  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou najdete na
stránkách obce Veřovice v sekci obecní úřad/ vyhlášky/ obecně závazné vyhlášky.
Schválením této Obecně závazné vyhlášky č.  1/2018 došlo také ke zvýšení  sazby
poplatku z původních 420,- Kč na 450,- Kč na jednoho poplatníka. Poplatek byl stálý
po dobu pěti let. Bohužel v loňském roce došlo k navýšení ceny za odvoz směsného
komunálního odpadu ze 480,- Kč na 500,- Kč za 1 tunu odpadu, a to dělá nárůst ceny
o 30 000,- Kč za rok.  Zvedly se také ceny za vývoz kontejnerů na bioodpad o 20,-Kč
na 1 kontejner. V současné době platíme za vývoz 1 kontejneru 60,- Kč, což za celou
sezonu, kdy se  kontejnery vyvážejí, činí  navýšení  ceny asi o  30 000,- Kč. Tady
bych jen chtěl připomenout, že převážná část  domácností v obci dostala do užívání
kompostéry,  do  kterých  lze  spoustu  zahradního  odpadu  ukládat  a  kompostovat.
Přesto  bývají  kontejnery  na  bioodpad  plněny  mnohdy  jenom  posečenou  trávou,
kterou je možno ukládat doma do kompostérů. Jindy v nich nalézáme celé větve, tak
dlouhé, že ani nepropadnou až ke dnu a potom kontejnery nejsou zcela zaplněny. Na
druhé straně je třeba pochválit ty, kteří si dají tu práci  a větve nebo dlouhé části
odpadu nastříhají na kratší délky. Do nádob se pak vejde více materiálu.
Je také dobře, že naši spoluobčané třídí  odpady z domácností. Kontejnery s plasty,
sklem, papírem či kovem se vyvážejí  pravidelně. Za třídění odpadu dostáváme od
společnosti Eko Kom peníze, které nám sníží celkové náklady na likvidaci odpadů. V
roce 2017 jsme obdrželi od Eko Komu částku 265 606,- Kč.
Není to málo, přesto si troufám řící, že tato částka by mohla být ještě vyšší, pokud by
se do třídění zapojili všichni občané naší obce. Bohužel tomu tak není. Když jsme si s
panem  starostou  udělali  namátkové  kontroly  popelových  nádob  připravených  k
vývozu,  zjistili  jsme,  že  v  některých  popelnicích  jsou  uloženy  kromě  směsného
komunálního  odpadu  také  plasty,  sklo,  plechovky  i  tetrapakové  obaly,  zkrátka
odpady, na které  jsou v obci přistaveny kontejnery s pravidelným vývozem a  stejně
tak se pravidelně odvážejí také tetrapakové obaly.
Dalším takovým nešvarem,  který se  dost  často  vyskytuje  je  i  to,  že  na sběrných
místech  u  kontejnerů  nebo  často  i  přímo v  kontejnerech  na  plasty  nebo  na  sklo
nacházíme tašky, či pytle s odpadem, který patří vyloženě do popelnic na  směsné
odpady. V případě, že vývozce zjistí, že v kontejnerech  je i jiný odpad, který tam
nepatří, takový kontejner nevyveze.
Vážení  spoluobčané,  prosím abychom se  všichni  zamysleli  nad  tím,  jestli  doma
odpad skutečně separujeme  nebo patříme k těm, kteří si jen říkají:  "když musím
platit,  tak proč to ještě mám třídit?" To určitě není ta správná úvaha, protože tím
nevědomky   tito  lidé  napomáhají  ke  zvyšování  ceny  za  vývoz  odpadu.  Třídění
odpadu přece není nic složitého,  zkusme tuto činnost  brát jako hru.
Pokud všichni přistoupíme na tuto hru a budeme   poctivě třídit odpady produkované
v našich domácnostech, jistě se nám podaří cenu za odpady zase nějakou dobu udržet
neměnnou. Přeji si, aby se nám to společně dařilo.

František Černoch
místostarosta obce 
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Poděkování

Děkujeme  všem,  kteří  dobrovolným  vstupným  na  Předvánoční  jarmark  přispěli  na
dobročinné účely.
Díky Vám jsme mohli zaslat na konto Dětského fondu organizace UNICEF 2 300 Kč, na
konto organizace Lékaři bez hranic 2 100 Kč a zakoupili jsme též tři Skutečné dárky pro
zlepšení života lidí v chudých oblastech v hodnotě 2 050 Kč.
Žáci každé třídy navíc z prodeje svých výrobků věnovali 10 procent na konto Adventních
koncertů, což činilo celkově 2 500 Kč.
Vážíme si Vašich dobrých srdcí a ochoty pomáhat.

Do nového roku 2019 všem přejeme zdraví, štěstí a radost ze života.
Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Veřovice

Adventní týden

Celý prosinec se nesl v duchu blížících se Vánoc. U stromečku v jídelně jsme se scházeli
k adventnímu  zpívání  koled.  Předvánoční  týden  jsme  si  zpříjemnili  návštěvou  kina
ve Frenštátě p. R., kde jsme zhlédli filmovou pohádku Když draka bolí hlava. Ve středu nás
navštívila lektorka Mgr. Marie Fialková, která dětem přiblížila smysl a poselství Vánoc.
V pátek se konala pěvecká soutěž a poté si děti ve svých třídách rozdaly mezi sebou drobné
dárky. S přáním krásných svátků vánočních jsme se rozloučili.

Učitelé 1. stupně

Mikulášský den

Ráno 6. prosince jsme do třídy přicházeli s taškami, ve kterých jsme měli své kostýmy.
Začali jsme se strojit  a patlat na sebe saze, abychom vypadali jako praví čerti.  Šli jsme
nejdřív  do školky,  zdrželi  jsme  se  tam  asi  hodinku.  Nadělili  jsme  tam  dětem  vánoční
kalendáře a nějakou tu šmouhu na tvář.
Potom jsme zamířili do školy. V 1. třídě nikdo nebrečel, asi tam jsou hodné a odvážné děti.
Některé starší děti ale skončily v pytli.
Mikulášský  den  končil  tím,  že  jsme  umyli  své  černé  tváře  a  vytřeli  podlahu  špinavou
od sazí.  Školu jsme opouštěli  s pocitem, že jsme udělali  dobrou práci,  na kterou jen tak
nějaké dítě nezapomene.

David Špaček, 9. třída

Tichá noc

Tak zněl program, který byl připraven pro žáky 1. třídy v muzeu ve Frenštátě p. R. Děti se
seznámily s vánočními  zvyky a tradicemi dnes již často zapomenutými, jako je barborka,
házení dřevákem apod. Bylo pro ně připraveno občerstvení, pohodu doplnily koledy.
Děkujeme Mgr. Martinu Trubačovi a dalším zaměstnancům Muzea Frenštát p.R. za pěkný
program.

Mgr. Martina Macíčková
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Soutěžní přehlídka mladých pěveckých talentů 1. stupně

Poslední školní den před vánočními svátky se konala již tradiční pěvecká soutěž dětí 1.
stupně.  Soutěžilo  se  po  jednotlivých  ročnících.  Děti  v hledišti  vytvořily  soutěžícím
příjemnou a pozitivní atmosféru a bylo cítit, že nervozita brzy pominula a děti si s chutí
zazpívaly a zasoutěžily. Letos se spoustě účinkujícím podařilo roztleskat   publikum svým
nadšeným vystoupením.
Velmi podařený byl celkový výběr písniček a spoustu dětí předvedlo velmi pěkné pěvecké
výkony.
V jednotlivých kategoriích bylo pořadí následující:
1. třída                     
   1. místo Vanessa Fusková
   2. místo Matěj Piterák
   3. místo Erika Czyžová
2. třída                  
   1. místo Jiří Petráš 
   2. místo Elen Dostálová 
   3. místo Linda Machová
3. třída
   1. místo Hana Guryčová
   2. místo Prokop Dorazil
   3. místo Kristýna Šmídová
4. třída
   1. místo Anna Balážová
   2. místo Jaromír Veselka
   3. místo Samuel Voznický
5. třída
   1. místo Josef Macíček
   2. místo Klára Demeterová
   3. místo Nela Švolbová a Nikita Lichovníková
Vítězem u dětské poroty se stala Klára Demeterová z 5. třídy. Na závěr byly děti odměněny
diplomy a pěknými cenami.

Mgr. Vladislav Rusín

Vánoční superstar s nadílkou ve školní družině

Kdo by neměl rád Vánoce. Zvláště děti se na ně těší celý rok a neměl by chybět ani adventní
kalendář s překvapením. V družině si nejkrásnější svátky v roce vždy s mírným předstihem
připomínáme milým, ale zároveň vzrušujícím odpolednem.
Vše začíná tak jak má – velkým úklidem. Potom se chystá cukroví – krájí, míchá, namáčí,
zdobí  atd.  Děti  zároveň  pilují  své  číslo  na  vystoupení.  Letos  jsme  mohli  zatleskat
kouzelnici,  gymnastkám,  mažoretce,  hudebníkům,  zpěvákům  apod.  Těmto  odvážným  a
šikovným dětem moc děkujeme za zpestření programu a také děvčatům Anetě a Lucii za
výbornou moderaci.
Druhá  část  vánoční  párty  je  vždycky  nejistá.  Přijde  Ježíšek  s nadílkou,  nebo  nepřijde?
Hurá, zazněl zvoneček! Děti se hrnou ke stromečku plné očekávání a samy se diví kolik
balíčků pod ním leží. Rozbalují jeden po druhém a nadšeně tleskají.  Už se moc všichni
těšíme, kolik si užijeme zábavy s novými hračkami, hrami a pomůckami v naší družině. Děti
i  paní  vychovatelky  velmi  ocenily  účast  vedení  školy  na  akci  (nejen  při  papírové
koulovačce).  Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019 přejí vychovatelky ŠD s dětmi
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Konečně se naši malí házenkáři dočkali turnaje v Nové Jičíně

Po loňských problémech v organizaci okresní soutěže v miniházené žáků 4.a 5.tříd, kdy se
na jaře neuskutečnil ani jeden turnaj, si konečně mohli naši chlapci a děvčata z 1.stupně
změřit síly s družstvy z dalších škol okresu.
Začátek  turnaje  se  našemu družstvu  velmi  vydařil,  kdy s favoritem z Kunína  vedli  celý
zápas  a ještě  dvě  minuty  před  koncem udržovali  nadějný  tříbrankový  náskok.  Konečný
výsledek 16:16 ale nakonec nebyl špatný, jelikož to byl jediný bod, který nějaké družstvo
Kunínu sebralo. Ihned po skončení následoval druhý zápas a zde se projevila velká únava
z předcházející  bitvy  a zápas  s družstvem  ze  Suchdolu  nad  Odrou  jsme  jasně  prohráli.
Zbývající dva zápasy již byly opět vyrovnané a jeden jsme vyhráli a jeden prohráli. Turnaj
byl velmi vyrovnaný, když v celkovém součtu jsme na 4. místě měli jen o tři body méně než
vítěz.
Za  bojovnost  a  nadšení  ze  hry  je  třeba  všem  zúčastněným  reprezentantům  naší  školy
poděkovat. Byli to: Dominik Wolf, Jaromír Veselka, Filip Černoch, Jakub Stružka, Nela
Švolbová,  Nikita Lichovníková,  Klára  Demeterová,  Josef  Macíček  a  Dominik  Macíček,
který se stal s 31 góly nejlepším střelcem turnaje.

Mgr. Vladislav Rusín

Vědecký festival

V úterý  4.  prosince 2018 jsme se  zúčastnili  akce Vědecký festival.  Akce se  konala  na
Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí. Hned po vstupu do školy se nás ujala
pěkná a milá průvodkyně Tereza původem také z Veřovic. Začali jsme aktivní prohlídkou
elektroučebny a vyplňováním vědomostního kvízu.  Po té následovala show v aule.  Ano,
pánové  Křemík  Hugo  a Žárovka  udělali  z  předvádění  pokusů  show.  Vykouzlili
“zmagnetovanou” měděnou trubku, viděli jsme hořet ocelová vlákna, zdeformovaná pružina
se po ponoření do horké vody vrátila naprosto přesně do původního tvaru. Odvážným z nás,
včetně pana učitele, zapálili ruku. Pánové byli skvělí a pozvali nás do laboratoře v Dolních
Vítkovicích, kde takováto představení pořádají. Pak se opět chopila naše průvodkyně Tereza
a  provedla  nás  školou.  Jelikož  jsme  již  Integru  navštívili  vícekrát,  zaměřili  jsme se  na
provozy a obory, které nás nejvíce zajímají. Vyzkoušeli jsme si 3D skenování konkrétního
výrobku, jehož obrábění se automaticky naprogramovalo na trojosém CNC stroji. Z výpalny
plazmatické  řezačky  jsme  si  jako  suvenýry  odnesli  ocelové  kočičky  a  netopýry.  V
gastronomické  části  jsme se  poprvé  seznámili  s  pojmem molekulární  gastronomie.  Zde
odvážní z nás také ochutnali  řepové kuličky ala kaviár,  koprovou šlehačku a mrkvovou
pěnu. Došlo i na tradiční palačinky, ovšem tentokrát za své peníze. Vraceli jsme se domů za
nepříjemného deště a proto jsme velmi ocenili zajištěnou dopravu autobusem tam i zpět,
navíc  placenou  pořadatelem.  Akce  byla  moc  prima  a  budoucím  deváťákům  ji  vřele
doporučujeme.

kolektiv 9. třídy

**************************************************************************

POPLATKY V ROCE 2019
Poplatek za psa: 120,00 Kč splatnost do 31.03.2019
Poplatek za 
komunální odpad: 450,00 Kč splatnost do 30.06.2019
**************************************************************************
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Poděkování 
Výbor Lyžařského klubu Veřovice děkuje  všem svým členům za celoroční aktivitu
související  s činností  „lyžařů“  a   všem občanům Veřovic za  podporu Lyžařského
klubu zejména tím, že v uplynulém roce navštěvovali sportovní a společenské akce.
Výbor přeje všem hodně zdraví, štěstí, pracovních úspěchů po celý rok 2019.

Veřovští lyžaři věří, že i v letošním roce bude náš areál navštěvován
občany Veřovic, protože zde najdou  krásné prostředí,  klid 
a pohodu pro sebe i pro svou rodinu.

                  18



       

19



20



Předvánoční posezení u karet 
Dne 22.12.2018 se v Restauraci U Sudů ve Veřovicích konalo posezení u karet ve hře
„Veřovský  vůl“.  Akce  se  zúčastnilo  18  dvojic.  Nejvíce  se  dařilo  dvojici  Zdeněk
Tománek – Radek Pavelčák. Druhé místo obsadila dvojice Ivo Matúš (Kameníček) –
Jiří  Křížek  (Pilník).  Děkujeme  všem  níže  uvedeným  sponzorům:  Pokrývačství
Křížek, Martin Vymětalík, Zbyněk Černoch-Radek Novák, stavebniny Konvalinka,
Matuš Trade, Pálenice – Michal Piterák, Restaurace U Sudů - R. Matúš a P. Sýkora,
Obecní  úřad  Veřovice,  občerstvení  na  nádraží,  květinářství  Lukáš  Beseda,  Pavel
Straka, Alve Veřovice, firma Martina a Milana Laciny. O počítačové výsledky se
postaral Karel Kocián. Děkujeme všem za účast a přejeme úspěšný rok 2019.
Restaurace U Sudů Veřovice 

Jubilanti měsíce ledna 2019
Jiří Veselský
  Jaroslava Kociánová, Rostislav Staněk
    Milada Hoďáková, Jiřina Pavlíčková, Miroslava Geryková, Helena Fojtíková
        Rudolf Pítr, Evžen Křížek, Miroslav Marek, Zdeněk Matúš, František Jeřábek,
           Květoslav Geryk, Bedřiška Křížková

Přejeme  Vám  dobrou  náladu,  protože  s  ní  je  život
veselejší, přejeme Vám štěstí, protože s ním je život lehčí,
přejeme Vám zdraví, protože bez něj nestojí život za nic.

Vzpomínka:
Dne 13. ledna 2019 uplynuly 2 roky od chvíle, kdy nás navždy opustil  
náš milovaný pan Jiří Mička. 
S láskou vzpomíná manželka Anna a synové Jiří a Petr s rodinami 

Poděkování:
Děkujeme  všem  za  hojnou  účast  a  za  slova  soustrasti  při  posledním
rozloučení s panem Radomilem Lacinou. Poděkování patří i panu faráři 
Mgr. Miloslavu Šmahlíkovi, zpěvákům a hudbě.
Zarmoucená rodina
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