
        
                              Listopad 2019 

Motto: Základem demokratického státu je svoboda. 
                             Aritoteles 

 

Vážení spoluobčané. 

V měsíci listopadu si připomeneme 30 let od sametové revoluce. Jako „Sametová 

revoluce“ je označováno období mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989, ve 

kterém proběhly politické změny v bývalém Československu, které 

zapříčinily pád komunistického režimu a přeměnu politického zřízení na pluralitní 

demokracii. 

Vyjma událostí ze 17. listopadu, kdy byli demonstranti napadeni Veřejnou bezpečností, 

nebyla revoluce provázena násilím a během státního převratu nebyl zmařen jediný život. 

Pro svůj nenásilný charakter se tato revoluce označuje jako „sametová revoluce“. Ačkoliv 

nebylo pro převzetí moci použito násilí, výsledkem byla hluboká celospolečenská změna. 

Není zřejmé, kdo poprvé užil název „sametová revoluce“. Podle politika Petra 

Pitharta panuje shoda, že to byli nějací zahraniční novináři. Termín se pak začal využívat 

jako synonymum pro revoluce, u kterých je moc získána bez násilí.  

Milí spoluobčané, važme si svobody! Pocit svobody je úžasný.  

Marin Fojtík, starosta obce 
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USNESENÍ 

ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 15.10.2019 

Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
14/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Petr Vybíral a František Černoch 

14/2 

schvaluje upravený program 14. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

14/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zuzana Piteráková a Pavel Matúš 

14/4 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru  

14/5 

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

místostarostou obce Františkem Černochem 

14/6 

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“ 

14/7 

bere na vědomí informace podané starostou a místostarostou obce Veřovice, týkající se Změny č. 1 

Územního plánu Veřovice 

14/8 

schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 

Příjmy  112 593 389 Kč      +     1 501 254 Kč      =     114 094 643 Kč 

Výdaje  163 988 120 Kč      +     1 438 254 Kč      =     165 426 374 Kč 

Financování   51 394 731 Kč      -          63 000 Kč       =       51 331 731 Kč 

Úplné znění rozpočtového opatření č. 7/2019 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

14/9 

schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Veřovice panu L. S. pro HC Veřovice, Veřovice, 742 73 

Veřovice, na zaplacení vstupního účastnického poplatku a zaplacení režijních nákladů jednotlivých 

zápasů ve výši 8.000 Kč 

14/10 

schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Veřovice spolku Orel jednota Veřovice, Veřovice 622, 742 73  

Veřovice, IČ: 65472233, na přednášky pedagogicko-psychologického zaměření v roce 2019/2020 ve výši 

8.000 Kč 

14/11 

schvaluje dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 84 odst. 2. písm. p) uzavření pracovněprávního vztahu 

(dohody o provedení práce) mezi obcí Veřovice a členkou Zastupitelstva obce Veřovice Ing. Ivou 

Šumšalovou 

14/12 

schvaluje dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 2 písm. p) uzavření pracovněprávního vztahu 

(dohody o provedení práce) mezi obcí Veřovice a členem Zastupitelstva obce Veřovice Ing. Ondřejem 

Matušem 

14/13 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 257/1 zahrada, a to díl „b“ o výměře 

7 m² a části obecního pozemku parc. č. 2153/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, a to díl „c“ o výměře 

4 m² a díl „e“ o výměře 1 m² všechny pozemky v k.ú. Veřovice dle GP č. 2294-31/2019, vyhotoveného 

Ing. Hanou Frejlichovou ze dne 2.9.2019 

14/14 

neschvaluje žádost pana Z. P., Veřovice, 742 73 Veřovice o odprodej obecního pozemku parc. č. 1600/5, 

orná půda o výměře 102 m² v k.ú. Veřovice 

 Martin Fojtík                  František Černoch  

             starosta obce        místostarosta obce 
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USNESENÍ 

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 24.10.2019 

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

15/1 

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

15/2 

schvaluje program 15. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

15/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Marcela Paseková a Lukáš Urbanovský 

15/4 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 10 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. 9 

15/5 

schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019 
Příjmy  114 094 643 Kč      +     0 Kč      =     114 094 643 Kč 

Výdaje  165 426 374 Kč      + 32 074 Kč      =     165 458 448 Kč 

Financování  51 331 731 Kč      + 32 074 Kč      =      51 363 805 Kč  

Úplné znění rozpočtového opatření č. 8/2019 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

 

   Martin Fojtík                              František Černoch  

   starosta obce                     místostarosta 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 listopad, prosinec 2019 a leden 2020 

Stavební práce probíhají v úseku uličky za železničním mostem pod Restaurací u Hyklů směrem 

vlevo od železničního mostu do obou dvou uliček a dále také kolem Restaurace u Hyklů směrem 

k parkovišti u fotbalového hřiště, dále k lyžařské cestě až směrem do Pádolí.  

Práce probíhají v uličce 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. Oblast v kolonii - ulička od č.p. 181 rodina Špačkova, 

kolem č.p. 281, č.p. 145, č.p. 583, č.p. 576, č.p. 564, č.p. 459, č.p. 391, č.p. 488, č.p. 455, č.p. 
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č.p. 271, č.p. 457, č.p. 460, č.p. 254, č.p. 452, č.p. 456, č.p. 484, č.p. 470, č.p. 485, č.p. 493, č.p. 

503, č.p. 490. Dále slepá ulička směrem za restaurací Dolní dvůr k č.p. 134, č.p. 323, č.p. 212, 

č.p. 240, č.p. 413, dále krátká slepá ulička k č.p. 508, č.p.481, č.p. 482, č.p. 440 a v neposlední 

řadě slepá ulička k č.p. 592, č.p.272, č.p.26, č.p.25, č.p. 465, č.p. 236, č.p. 507, č.p. 510. Dále 

dlouhá ulice kolem potoka Jičínka od č.p. 166 naproti nového obecního úřadu směrem na horní 

konec kolem potoka Jičínka po malé straně kolem bývalé firmy Josef Slavík až k fotbalovému 

hřišti k č.p. 491, č.p. 195, č.p. 613. Dále stavební práce budou probíhat v oblasti lokality Rýnštok.  

Dále slepá ulička před železničním přejezdem na Frenštát pod Radhoštěm k č.p. 202, č.p. 415, 

č.p. 340, č.p. 339, č.p. 335, č.p. 301, č.p. 302, č.p. 399, č.p. 643 a č.p. 644. 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. Až 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 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.  

Dalším velkým úsekem bude lokalita kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Veřovicích a 

kolem Orlovny č.p. 622. Dále stavební práce budou probíhat kolem vlakového nádraží u č.p. 98, 

č.p. 201, č.p. 172, č.p. 313, č.p. 352, č.p. 436, č.p. 287, č.p. 99, č.p. 321, č.p. 260, č.p. 297.  

 

Během měsíce září, října a listopadu 2019 budou probíhat stavební práce na hlavní 

komunikaci č. II/483 a II/480, dojde k vyfrézování celého jednoho jízdního pruhu v šíři 3,2 

(v jízdním pruhu, kde je veden kanalizační řad) a následně dojde k položení nového 

asfaltového povrchu v celé šíří jednoho jízdního pruhu v celé délce hlavní komunikace cca 

(4 km – přes celou obec Veřovice). Příčné překopy (kanalizační přípojky napříč hlavní 

komunikace) budou zapraveny 3 m na každou stranu od osy výkopu, tj. dojde k zapravení 

asfaltovým povrchem.  

 

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 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, kdy 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.  
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Tímto bych chtěl poprosit a požádat majitelé nemovitostí níže uvedených čísel popisných či 

evidenčních, aby se dostavili do 30.11.2019 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). 

S termínem do 30.11.2019!!! 

 

Seznam nemovitostí vzestupně dle čísla popisného/evidenčního/parcelního:  

č. popisná  

15,28,65,75,78,83,115,118,165,282,300,310,320,325,365,446,478,518,629 

č. evidenční – 13,41 

č. parcelní – parc. č. 716,  

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 

 

 

 
 

       POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

      KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
 
                                       kancelář ředitele krajského ředitelství 

                                  oddělení prevence  

 

Ostrava 8. října 2019 

„Kdo s koho“ – nákupy v předvánočním období 

S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních center, a to nejen z důvodu 

nákupu potravin, ale i dárků pro své nejbližší. V tomto období mívají sebou nakupující 

také větší finanční hotovost. Je faktem, že i na psychiku nás všech může mít toto 

náročnější období roku vliv. Moravskoslezští policisté chtějí upozornit veřejnost na možné 

krádeže při předvánočním nakupování. Samotní poškození totiž svou nepozorností mohou 

usnadnit páchání protiprávního jednání.  

A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel, který jí v jednom 

z ostravských obchodních domů odcizil z nákupního vozíku kabelku. Poškozená v ní měla 

peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady. Způsobená škoda byla 

ženou vyčíslena na částku více jak dva tisíce korun.  

V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím nepozornosti tentokráte 

89letého muže, odcizit z tašky umístěné v nákupním vozíku příruční taštičku s peněženkou. 

V té se nacházely osobní doklady, platební karta a finanční hotovost ve výši několika tisíc 

korun. Celkovou škodu vyčíslil poškozený na částku více jak sedm tisíc korun. 

Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové trestné činnosti postačí 

situace, kdy nakupující odloží do nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším 

momentem, který mohou pachatelé využít, je situace, kdy nakupující ukládají zboží do 

zavazadlového prostoru vozidla a například onu tašku či kabelku před tímto odložili do 

vozidla na místo pro řidiče či spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou a přední části 

mailto:starosta@verovice.cz


nevěnují tolik pozornosti. Tyto typické situace zachytili moravskoslezští policisté i 

v preventivním videospotu kampaně s názvem „KDO S KOHO“ odkaz: 

https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve spotu je zachycena i další situace, 

při které dochází ke krádežím, a to v prostředcích MHD. Opět nepozornosti tentokráte 

třicetileté ženy měl využít pachatel při jízdě v tramvaji v Ostravě. Z tašky pověšené na 

kočárku měl odcizit peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí a platební kartou, 

vše v celkové hodnotě více jak čtyři tisíce korun.  

Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu jen krátký okamžik. Navíc 

poškozeným při krádeži vznikne nejen materiální škoda, ale čeká je například i vyřizování 

nových dokladů. Policisté proto opětovně apelují na občany, aby při nakupování a 

rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či batohy si řádně uzavírali a nenechávali 

je volně odložené.  

por. Mgr. Lukáš Kendzior 

                        komisař 

 

 

 

 

ČS PLUS – informuje             
Stavební spořitelna Čs a.s. 

 

Služby -  

České spořitelny a.s. - hypotéky, spotřebitelské úvěry 

Stavební spořitelny Čs.a.s. - hypoúvěry, stavební úvěry, stavební spoření 

Penzijní společnosti Čs.a.s. - doplňkové penzijní spoření, změny 

Kooperativy pojišťovny a.s. - životní pojištění Flexi, neživotní pojištění, 

Equa Bank - hypotéky, spotřebitelské úvěry 

   

se vrací do naší obce - od 5.11.2019 v kanceláři ČS PLUS  - budova Revíru 

Veřovice č.p. 197 

 

Otevírací doba:  

ÚT : 10.00-16.00 hodin 

ČT : 08.00-14.00 hodin  

                                                             
Mimo uvedenou dobu schůzky na objednání:  

tel.: 737 485 282 Štěpánová Anna, email: anna.stepanova@ceskasporitelnaplus.cz 

tel.: 731 254 624 Vroblová Ester                   
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Ozdravný pobyt v Moravském krasu 

Ve dnech 14. – 18. října 2019 jsme uspořádali pro 40 dětí ze šesté, sedmé a osmé třídy naší školy 

na pětidenní ozdravný pobyt s environmentálním zaměřením do Moravského krasu. Jeho cílem 

byl pobyt ve zdravém prostředí ve Vilémovicích. Tento projekt byl spolufinancován Státním 

fondem životního prostředí České republiky. 

První naše zastávka byla v Holštejně v jeskyni 

Lidomorna, pak jsme na Sloupském potoce blízko 

skály Hřebenáč viděli propadání potoka do podzemí. 

Po ubytování a obědě v chatě Macocha jsme se vydali 

do Rudic, cestou jsme viděli závrty, byli jsme 

v geoparku u větrného mlýna a obdivovali jsme 

pískovnu Seč. Nejhezčí byl barokní kostel Panny 

Marie ve Křtinách vybudovaný podle návrhu 

architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Ve večerním 

bloku vzdělávání jsme začali s výukou o krasových 

jevech a psaním badatelského deníku. 

Druhý den jsme se procházkou vydali do Sloupsko-

šošůvských jeskyní, prohlídková trasa těchto jeskyní 

byla ukončena v jeskyni Kůlna, kde v minulosti byly 

nalezeny části lebky neandrtálského člověka. Celý den 

nám přálo nádherné podzimní počasí. Po večeři žáci 

vytvořili družstva a vybrali si písničky, které jsme 

předvedli ostatním při večeru věnovanému k poctě 

Karla Gotta. 

Ve středu jsme se Křenkovou stezkou vydali do 

Kateřinské jeskyně, kde jsme obdivovali čarodějnici a štíhlé krápníky. Potom jsme učili v Domě 

přírody. Nejvíce se všichni se těšili do Punkevní jeskyně, ve které je prohlídka zakončena 

plavbou na lodičkách po říčce Punkva. Nakonec jsme se vyvezli nad propast Macochu lanovkou.  

V odpoledním výukovém bloku jsme se zabývali faunou Moravského krasu, hlavně netopýry. 

Jednotlivé skupiny zpracovaly a prezentovaly projekty, zabývající se činnostmi člověka, 

ohrožujícími ovzduší a vlivem nevyhovujícího ovzduší na lidské zdraví. 

Ve čtvrtek žáci objevovali základy archeologie a paleontologie a zkusili si práci archeologa 

či paleontologa v terénu. Připravená hra se jim velmi líbila a nalezené zkameněliny si nechali 

jako dárek. Odpoledne si žáci vymysleli a vytvořili vlastní ještěry. Vpodvečer si zasoutěžili 

ve sportovních závodech. Po večeři jsme zhodnotili náš pobyt v CHKO Moravský kras. 

Poslední den po snídani jsme se sbalili, uklidili pokoje a rozloučili se. Po nádherném týdnu 

s počasím babího léta se pátek zahalil do mlhy a se zastávkou v Olomouci jsme v pořádku 

dorazili domů. Všichni jsme si to pěkně užili, přečtěte si některé záznamy z badatelských deníků 

žáků:       Mgr. Renata Štěpánová, Mgr. Božena Přikrylová 
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ŽÁCI ZAPSALI DO DENÍKŮ: 

Pondělí 14. 10. 2019 

Dneska jsme se s kámoškama skoro celý den smály. Poprvé jsem viděla nádherné malby v barokním 

kostele. Nejvíce se mi líbila pískovna Seč, protože ta krajina kolem byla úžasná (J. Marková). 

Martin si namočil boty, protože jsme skákali přes potok. V autobuse byl prdící brouk. Byla jsem 

u Macochy a u různých skal a propastí (K. Demeterová). 

Byli jsme v jeskyni, potom jsme viděli mlýn a potok, který zmizel v jeskyni. Také jsme se byli podívat 

na kostel se zvony (N. Novák). 

Byli jsme v Holštejně v jeskyni Lidomorce, v Rudidích jsme navštívili pískovnu Seč, propadání a mlýn, 

taky jsme se byli podívat na barokní kostel ve Křtinách (N. Švolbová). 
 

Úterý 15. 10. 2019 

Navštívili jsme Sloupsko-šošůvské jeskyně. Byly tam krásné krápníky, viděli jsme i netopýra a zkoušeli 

jsme ozvěnu. Pustili nám krátké video a pak jsme vyšli z jeskyně a dali si oběd (L. Piešová). 

Šli jsme do Sloupsko-šošůvských jeskyní, kde jsem viděla netopýra a hezké krápníky. Celý den jsme 

chodili. Viděli jsme muchomůrky jak z pohádky (N. Novák). 

Dnes jsme byli na celodenním výletě do vesnice Sloup, kde jsme prošli skoro celé Sloupsko- šošůvské 

jeskyně. Zde bylo mnoho druhů krápníků a udělali jsme si krásnou procházku lesem (M. Matúš). 

Byli jsme v Sloupsko- šošůvských jeskyních a tam nám řekli, že tam bývá okolo 2500 netopýrů a viděli 

jsme 2. Dále jsme viděli kosti jeskynního medvěda a pravěkých lidí (R. Demeter). 
 

Středa 16. 10. 2019 

Šli jsme do Kateřinské jeskyně, čekal jsem, že bude větší. Potom jsme jeli vláčkem do Punkevních jeskyní, 

kde jsme jeli na loďkách. Na konci výletu jsme jeli lanovkou zpátky do chaty. A mám všechny turistické 

známky z jeskyní v Moravském krasu (A. Lehnert). 

Dnes jsme byli v Kateřinské jeskyni, potom jsme jeli vláčkem k Punkevním jeskyním. Zpátky k chatě jsme 

jeli lanovkou. Odpoledne jsme dělali projekt o životním prostředí (V. Jalůvková). 

Dnes jsem vstával v 7:20. V 7:45 jsme šli na snídani. Po snídani jsme šli do Kateřinské jeskyně, byla 

velice hezká. Později jsme šli k Domu přírody a od toho jsme jeli vláčkem k Punkevní jeskyni. Jízdu 

loďkou jsem si užil. Zpátky jsme jeli lanovkou (V. Zapletal). 

Hned po snídani jsme v 8:30 hodin vyrazili pěšky do Kateřinské jeskyně. Než jsme vešli dovnitř do jeskyně, 

začalo trochu pršet. Pak jsme se vydali na vláček, který nás dovezl až k Punkevní jeskyni- jmenuje se tak, 

protože tam teče řeka Punkva. Z Punkevních jeskyní jsme se vydali do propasti Macochy a pak jsme na 

loďkách jeli v jeskyni až k východu. Pak jsme ve skupinkách dělali projekty o různých tématech (A. 

Popová). 

Jeli jsme ve vláčku a lodi. Bylo to super a loď byla nejlepší. Dělali jsme projekt o cigaretách. (D.Macíček). 
 

Čtvrtek 17. 10. 2019 

V tento den zaujaly žáky nejvíce archeologické vykopávky. 

Dnes ráno jsme hledali v lese cihlu a v ní byly schované kamínky nebo dinosauři. (P. Šmíd) 

Po snídani jsme vypracovávali pracovní listy. Potom jsme se vydali do lesa pro cihličky, které jsme 

zkoumali. Uvnitř se ukrývalo překvapení. Já měl černý tajemný šutřík. (M. Černoch) 

Dělaly jsme projekt s dinosaurem, šly jsme ven a tam jsme hledaly fialové praporky a pod nimi byly 

takové cihly, které jsme odlubávaly a v tom byla kostra dinosaura, kterého jsme si mohly nechat. 

(N. Lichovníková) 
 

Pátek 18. 10. 2019 

V pátek proběhlo hodnocení ozdravného pobytu, ale nejvíc se žáci těšili na zastávku v Olomouci 

v nákupním centru Šantovka a na návštěvu Mc´Donald a KFC. 
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Muzeum komunismu – projektový den k výročí 17. listopadu 1989 

Hodiny dějepisu v říjnu spojoval projekt na téma novodobé dějiny naší země v letech 1948 – 

1989. Žáci procházeli jednotlivé etapy a seznamovali se s dobou a událostmi, které ovlivňovaly 

náš život a myšlení. 

Závěrem celého projektu byl projektový den mimo školu, kdy jsme navštívili Muzeum 

komunismu v Praze. Prohlédli jsme si výstavu v něm, odpověděli na úkoly z pracovních listů. 

Potom jsme se přesunuli na Národní třídu, kde jsme aspoň trochu mohli pocítit atmosféru místa, 

došli na Václavské náměstí, zastavili se před Národním muzeem a podívali se na památník Jana 

Palacha. 

Všem žákům se projekt líbil a mohli jsme si takto i připomenout 30. výročí Sametové revoluce. 

Velmi zajímavé byly také následné zpětné vazby žáků, které si můžete přečíst i na webových 

stránkách naší školy. 

Mgr. Martina Šlapalová 

… Díky debatě s kurátorem muzea jsem si uvědomil, proč se komunisti v Československu dostali 

k moci a nahlédl jsem na tuto problematiku z jiného úhlu. Nejzajímavější část této „výpravy“ pro mě bylo, 

když jsme šli po ulicích, kde se v listopadu 1989 protestovalo a následné položení kytic a zapálení svíček 

u pomníků. 

Mé poděkování patří všem lidem, co se jakkoli podíleli na protestech proti komunismu a nedodržování 

lidských práv v Československu. … Nejdůležitější je, že se vůbec tyhle dějiny učí, aby se zase nějaký 

z totalitních režimů nedostal k moci, protože historie se opakuje a ten, kdo se o historii nezajímá, tak si ji 

musí projít znovu. 

… Dozvěděla jsem se, že život v té době nebyl vůbec jednoduchý a že nebýt studentů, kteří 17. listopadu 

demonstrovali, a dalších okolností, tak by tu Rusové byli třeba dodnes. … 

… V neposlední řadě mě zaujalo velké srdce pro Václava Havla, které bylo umístěno vedle Národního 

divadla. Společně jsme zde položili květinu a zapálili svíčku pro našeho bývalého prezidenta. … 

… Jsem ráda, že jsem mohla se svou třídou jet do Prahy a zajímat se o období, které bylo pro náš stát 

velmi důležité. … 

… Výstava mě hodně zaujala, nečekal jsem, že to tam budou mít tak hezky zpracované. Chtěl bych si tam 

zajít znovu. … Celkový říjnový projekt hodnotím velmi kladně. Nejvíce se mi asi líbilo, jak jsme se bavili 

o Václavu Havlovi, o jeho životě, a dívali se na dokumenty. Moje hodnocení určitě ovlivnil skvělý 

projektový den do Muzea komunismu. Doporučil bych ho každému, i když mě takové chození po různých 

památkách a muzeí nebaví, tak tohle se mi moc líbilo. 

… Zaujalo mě taky, jak jsme šli tou cestou, kterou šli studenti a jak tam je ten pomník s rukama. … 

Uvědomila jsem si, že můžu být ráda za to, že žiju v této době, protože ta doba byla podle mě jedna 

z nejhorších. … Nejdůležitější bylo pro mě Muzeum komunismu – Sen, realita a noční můra. A potom jak 

jsme dávali kytky k pomníku a zapálili svíčku. 

Dozvěděl jsem se trochu více o tom, jak to vypadalo u hranic a jaké zvuky slyšel člověk, který se snažil 

uprchnout. Nejvíce mě zaujalo místo, kde byla znázorněna výslechová místnost a ukázka hranic. … 
 

Krokusy pro vzpomínku 

Minulou hodinu dějepisu jsme mluvili o Anne Frankové. Dozvěděla jsem se, že se musela se svou 

rodinou dva roky skrývat před nacisty. Překvapilo mě to, protože si neumím představit tu hrůzu, 

jakou musela prožívat. 

Myslím si, že nacisti, kteří odváželi lidi do koncentračních táborů neměli žádné city 

a neuvědomovali si, co dělají. 

Šokovalo mě, že do koncentračních táborů posílali i děti. 

Dozvěděli jsme se také, že existuje projekt Krokus, který na tyto děti myslí. Tím, že se do tohoto 

projektu pravidelně zapojuje i naše škola, tak jsme dnes šli na školní dvůr a do trávy zasadili 

cibulky žlutých krokusů pro vzpomínku na děti, které zahynuly v koncentračních táborech. 

                                                                       9                                     Adéla Špačková 8. třída 



Přespolní běh 

Sportovní soutěže již tradičně odstartoval přespolní běh, který se konal v úterý 1. 10. 

na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm. Naši školu reprezentovaly mladší dívky 

Klára Demeterová, Eva Juráková, Lucie Piešová a Nela Švolbová. Starší dívky ve složení 

Adéla Popová, Nicol Novák, Jana Marková, Veronika Bartoňová. Děvčata běžela 1,5 km a starší 

chlapci Michal Černoch, Martin Špaček, Michal Kováčík, Marek Plešek a Ondřej Novák běželi 

2,5 km. 

Všichni běžci běželi na své maximum a všem jmenovaným žákům děkujeme za vzornou 

reprezentaci školy. 

Mgr. Karolina Guzdková 

Gemma 2019 

V úterý 22. října navštívili žáci 9. třídy výstavu středních škol Gemma v Novém Jičíně. 

Tato výstava pomáhá žákům rozhodnout se, jakým směrem dál povede jejich další studijní cesta. 

Akce se všem líbila a mnozí si díky ní ujasnili, kam dál. 

Dnešní Gemmu hodnotím 10 body z deseti, protože jsem se tam dozvěděla vše, co jsem potřebovala. 

Líbilo se mi, že tam měla každá škola ceduli a tím pádem jsme nemuseli ani moc hledat. Oceňuji, 

že studenti středních škol byli velice milí, mohli jsme se na cokoli zeptat a oni nám s úsměvem vše řekli. 

Tereza Pítrová, 9. třída 

 Gemma v Novém Jičíně se mi velmi líbila hlavně z toho důvodu, že tam bylo přítomno velké množství škol, 

ze kterých si žáci mohli vybrat nebo se o dané škole něco dozvědět. Oceňuji hlavně pracovité žáky, kteří 

se snažili zapůsobit na kolemjdoucí.                                                        Daniel Macíček, 9.  třída 

 

 

Zprávy o činnosti mateřské školy za měsíc říjen 2019 

 
ČAS JABLÍČKOVÉ VŮNĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Celý měsíc říjen si děti připomínaly typické znaky podzimu – pozorovaly stromy, určovaly barvy 

listí, sbíraly a navlékaly listí na provázek, hrály si s přírodninami – kaštany, šiškami, listím, 

šípky, jehličím, větvičkami, klacíky a dalšími.  

Při poznávání ovoce a zeleniny si vyzkoušely smyslové hry. Připravili jsme si občerstvení 

z jablíček – děti krájely a napichovaly jablíčka na jablíčkové špízy, strouhaly jablka na štrůdl, 

usušily si křížaly, také vyráběly mošt v odšťavňovači. Škrabkou se pokoušely odstranit slupku 

z jablek a brambor. Z těch pak vyrobily ježečky a ochutnali jsme také brambory „na loupačku“. 

Tradiční akce Hledání pokladu s plněním úkolů a opékáním špekáčků na naší zahradě proběhlo 

hned dvakrát. 8. října nás zaskočilo počasí – bylo chladno a foukal silný vítr.  

Odvážných a otužilých rodičů s dětmi přišlo 

jen pár, a protože to ostatním bylo líto, akci 

jsme 17. října zopakovali. Tentokrát nám 

počasí přálo, sešlo se nás mnohem víc a 

všichni jsme si toto odpoledne společně užili.  

V sobotu 12. 10. 2019 děti naší školky 

vystoupily v obřadní síni obecního úřadu se 

svým programem při vítání nových občánků 

Veřovic.  
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Fotbalový oddíl AFC Veřovice, z.s. zprovoznil dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště  

ve Veřovicích 

 

Fotbalový oddíl AFC Veřovice, z.s. v těchto dnech dokončil vybudování dětského hřiště 

v prostorách fotbalového areálu v obci Veřovice. Již nyní se mohou děti zabavit na několika 

atrakcích, které se v prostorách hřiště nacházejí. Ti nejmenší se určitě „vyřádí“ na horolezecké 

stěně, skluzavce, různých houpačkách, či dětském kolotoči. Fotbalové hřiště se touto atrakcí více 

otevírá místní veřejnosti a my všichni od toho očekáváme, že rodiče s dětmi se při svých 

procházkách u nás zastaví a jen tak budou relaxovat a děti si užívat tohoto krásného prostředí pod 

úpatím Veřovických vrchů. 

Rádi bychom v této souvislosti upozornili rodiče, kteří se svými ratolestmi navštíví toto hřiště, že 

za své děti zodpovídají, a poprosili bychom je, aby dětem vysvětlili, jak se chovat na dětském 

hřišti, a aby všichni respektovali návštěvní a provozní řád, který je umístěn v areálu fotbalového 

hřiště. A také upozorňujeme dospívající mládež, že herní prvky, které mají určité konstrukční 

limity, slouží opravdu pro ty menší děti. 

Doufáme, že si všichni budou vážit tohoto místa, které je tu pro naše děti a že nám bude sloužit 

dlouho. Snad se budeme k hřišti chovat tak, jako by bylo naše, doma, na zahradě… 

Poděkovat bychom chtěli zastupitelům obce Veřovice za poskytnutí finančního daru, který jsme 

obdrželi na realizaci tohoto projektu a pomohl nám dofinancovat tak náročnou akci. 

 

Za výbor AFC Veřovice, z.s. 

Marcel Fojtík – předseda fotbalového oddílu AFC Veřovice,z.s. 
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V areálu Lyžařského klubu Veřovice se opět závodilo 
V sobotu 26.10.2019 se uskutečnil v lyžařském areálu 21. ročník přespolního závodu 

„Světlonohovými chodníčky“. Za nádherného podzimního počasí se závodilo v 15 kategoriích na 

tratích od 100 metrů po 8 km. Celkem se prezentovalo a postavilo na start 115 závodníků a co je 

vcelku potěšující, že 21 z nich bylo z Veřovic. 

Organizačně byly závody připraveny na úrovni, což potvrdily i rozhovory moderátora akce se 

závodníky po jejich doběhnutí  do cíle. Malá výtka se týkala značení tratí v horní části, kde mohl 

závodník údajně chybně odbočit. 

Sestava rozhodčích  (startéři, cíloví rozhodčí, výpočtáři, kontroly) je stabilizovaná a natolik 

zkušená, že v tomto směru nebyly žádné problémy. První kategorie byla odstartována v 10,00 hod. 

a poslední závodník v kategorii mužů proběhl cílem v 11,28 hod. Celý závod byl rychlý, měl spád 

a okamžitě po doběhnutí posledního závodníka bylo přistoupeno k vyhlašování výsledků. 

První tři závodníci v každé kategorii byli odměněni medailí a diplomem a z našich závodníků se 

tzv. „na bedně“ umístili: 

- první v kategorii benjamínků ročník 2015  Adam Koňařík 

- první v kategorii benjamínek ročník 2015  Klára Vroblová 

- druhý v kategorii žáci starší    Marian Pitel 

- druhá v kategorii dorostenky mladší   Vanda Benčáková 

- druhý v kategorii muži     Jonáš Smetana 

- třetí v kategorii muži               Jan Bartoň 

I ostatní z našich závodníků na tratích bojovali a umístili se na čestných místech. 

Za zmínku stojí, že i nejmladší závodník Ondřej Křížek, ročník 2017 a závodník Miroslav Vrobel 

z nejstarší kategorie mužů  jsou občany Veřovic. 

Jako tradičně bylo pro návštěvníky připraveno občerstvení, na chatě alko i nealko nápoje a venku 

tradiční lyžařská specialita - douzovaný kabanos. Celkem bylo v areálu v průběhu závodů cca 200 

lidí – závodníků, trenérů, rodičů i diváků. 

Tento závod je veden v celoročním kalendáři Moravskoslezského lyžařského svazu a lze hodnotit, 

že lyžaři opět touto sportovně společenskou akcí udělali dobrý krok k propagaci obce Veřovice. 

Věříme, že podobně úspěšná akce bude v lednu 2020 při krajských závodech v běhu na lyžích, 

které budeme pořádat.      Za Lyžařský klub Veřovice 

           Pavel Křížek 

 

 

 

PŘÍSPĚVEK KYNOLOGICKÉHO KLUBU VEŘOVICE 
 

Závody O cenu Veřovic a Memoriál Karla Škarpy 

V sobotu 5. října se na kynologické, cvičišti ve Veřovicích konal 28. ročník Závodu O cenu 

Veřovic a jubilejní 20. ročník Memoriálu Karla Škarpy. Závodilo se ve třech kategoriích: ZZO, 

ZZO1 a ZVV1 s celkovým počtem 18 závodníků. Počasí nám bohužel nepřálo a od rána nás až 

do vyhlášení výsledků provázel nepříjemný déšť.  

Velice pěkné 4. místo obsadili naši závodníci v kategorii ZZO1, kam nastoupil Martin Žáček 

s fenkou Kessy a v kategorii ZVV1, kam nastoupil Lubomír Srba s Chasanem Warpeco. 

Nechybělo ani obsazení stupínku vítězů, kdy Pavel Škarpa s fenkou Doris Dan-Klar získal krásné 

2. místo. 
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Děkujeme všem závodníkům, kteří za námi do Veřovic přijeli. Rovněž děkujeme všem 

organizátorům, kteří se podíleli na zajištění hladkého průběhu závodu a rozhodčím a figurantům 

za jejich pracovní nasazení. 

Velké poděkování patří rovněž sponzorům těchto závodů, kterými jsou: Obec Veřovice, Stanislav 

Geryk, Pavel Škarpa, Krmivo Bardog, Řeznictví Jan Kučera, Pavel Káňa-penzion Danka, 

Lubomír Srba, Vlasta Straková a Martin Vlček. 

 

Úspěch členů kynologického klubu v pachových pracích 

V sobotu 5.10. Květa Valušová a hovawart Mefist Černá tečka zvítězili na 8. ročníku těžkého 

stopařského závodu Praktická stopa! O obtížnosti stopy vypovídá, že dosud za osm ročníků došlo 

pouze 6 týmů až do konce. Květa s Mefistem podali skvělý výkon, zvládli pachovou identifikaci 

stejně staré zdvojené klamné stopy hned na začátku stopy, překonali potoky, strmé svahy, polomy, 

neprostupný les i větrné louky a bažiny. Sledovat jejich práci byl úplný koncert vzájemné 

spolupráce! 

 
V neděli 29.9. složil Martin Jurečka s Olmecou z Páralovy zahrady v Ostravě Třebovicích na 

zkouškách pořádaných ZBKMSK úspěšně všestrannou záchranářskou zkoušku ZZZ (stopa, 

poslušnost, speciálky) pod vedením p. rozhodčího Pavla Svobody, za krásných 188 bodů z 

celkových 200 možných s hodnocením velmi dobře. Zkouška ZZZ, otevírá dveře ke všem 

ostatním záchranářským zkouškám. 
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Vystoupení v Bordovicích na Drakiádě 

V neděli 27.10. jsme vystoupili na fotbalovém hřišti v Bordovicích, v rámci doprovodného 

programu Drakiády pro děti. Předvedli jsme ukázku skupinové poslušnosti včetně některých 

složitějších cviků vyšších stupňů zkoušek. Na závěr pak předvedli howavarti Květy Valušové 

úkazku pachových prací. Za ukázku našich dovedností jsme byli odměněni, jak potleskem 

publika, tak občerstvením z místní kantýny. Moc děkujeme! 

 
 

 

 

INFORMARME SPRÁVY CHKO BESKYDY: 

Vážení,  

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO 

Beskydy  sděluje, že pro území Chráněné krajinné oblasti Beskydy je v souvislosti s 

řešením škod, způsobených  velkými šelmami (medvěd, vlk, rys) a nutností vyjíždět na 

místní šetření,  zřízeno pohotovostní  telefonní číslo 731 568 413. Na toto číslo je možné 

volat od 8 do 16.30 hodin nejen v běžné pracovní dny, ale také o víkendu.  

Prosím o zveřejnění této informace ve Vašich zpravodajích nebo webových stránkách, tak 

aby byla dostupná chovatelům hospodářských zvířat a včelařům. Také prosím o poskytnutí 

pohotovostního telefonního čísla příslušné Policii ČR při řešení škodné události.  

Děkuji za spolupráci  

 

Mgr. František Jaskula                                        

ředitel regionálního pracoviště  

Správa CHKO Beskydy 

Nádražní 36, Rožnov p.R. 756 51           

tel. 571654293  
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Pohřební služba Božena Böhmová 

Hřbitovní 1354, Kopřivnice 

Telefon: 556 812 944, 602 774 311 

www.psbohm.com 

 

 

 

 

Poskytujeme komplexní zajištění pohřbů 

- nepřetržité převozy zesnulých z místa úmrtí 

- převozy zemřelých na a ze zdravotní/soudní pitvy 

- vyřízení matriky, úmrtního listu, paragraf do zaměstnání 

- vyřízení pohřbu u Vás doma 

- kněze, řečníka 

- veškeré obřady (např. v kostele, obřadní síni, krematoriu,  

   modlitebně …) 

- multimediální projekce v obřadní síni v Kopřivnici 

- široký výběr rakví a příslušenství 

- tisk parte na počkání, vyvěšení (obálky, známky) 

- květiny a dopravu na místo pohřbu zdarma 

- hudba dechová, reprodukovaná hudba, zpěv v obřadní síni 

- vykopání hrobu včetně dekorace, otevření a uzavření hrobky 

- nosiče rakve a věnců 

- přesyp urny, vsyp zpopelněných ostatků na vsypové loučce 

 

                                   Provozní doba kanceláře 

 

Pondělí – pátek  8:00 – 15:00 hodin 

 

Telefon: 556 812 944, 724 517 789   

(po telefonické domluvě lze sjednat pohřeb i mimo tuto pracovní 

dobu) 

                              Pohotovostní služba 24 hodin denně 
18 

http://www.psbohm.com/katalogy/rakve/rakve.html
http://www.psbohm.com/katalogy/parte/parte.html
http://www.psbohm.com/katalogy/kvetiny/kvetiny.html
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POZVÁNKA NA ZVĚŘINOVÉ HODY 

Hostinec a penzion Dolní Dvůr ve Veřovicích si Vás dovoluje pozvat na 

        Tradiční  zvěřinové hody,                

                       
                 které pořádáme od pátku 15.11.2019  do neděle 17.11.2019. 

Budou pro Vás připravena jídla ze zvěřiny nejen v klasických variantách, jako je 

guláš, svíčková nebo pečená kančí žebra, ale i v moderních úpravách. 

K jídlům nabízíme vynikající vína Zámeckých sklepů Strážnice. 

Rezervace míst je možná na tel. č.: 556 857 190. 

Srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu 
20 



Přijďte si vytvořit vánoční dekoraci nebo dáreček. Nebo jen tvořit pro radost. 

Přijďte na 

ADVENTNÍ WORKSHOP 
NEDĚLE 24. 11. 2019 od 15:00 v ORLOVNĚ VE VEŘOVICÍCH 

 

RUČNĚ MALOVANÉ BAŇKY A DEKORACE – Vytvořte si své 

originální dekorace na stromeček a do svého domova. Materiál 

zajistíme. 

 

  

ORIGINÁLNÍ EMBOSOVANÉ PŘÁNÍ – Embosování je technika používaná 

za pomocí embosovacího a vyřezávacího strojku. Kombinací šablon,  

barevných papírů a razítek vytvoříte přání, které bude naprostý originál. 

Materiál zajistíme. 

  

 

ADVENTNÍ VĚNCE – Tradiční místo na workshopu má výroba 

adventních věnců a dekorací. Netvořte doma sami a přijďte si věnec 

vyrobit. Vezměte s sebou větvičky a svíčky, 

 případně můžete zakoupit na místě.  

 

ŠUMIVKY DO KOUPELE – Výroba přírodní domácí kosmetiky  

nemusí být náročná a zároveň budete vědět, co ve své voňavé 

koupeli máte za ingredience. Přijďte si šumivku vyrobit pro  

sebe nebo jako dáreček, materiál zajistíme. 

  

NA DALŠÍ ZAJÍMAVÁ STANOVIŠTĚ SE MŮŽETE TĚŠIT PŘÍMO NA MÍSTĚ! 

Za vstupné 50 Kč si můžete všechny techniky vyzkoušet a naučit se. Těšíme se na Vás!   

Orel Veřovice 

 

Školka Orlíček Veřovice 
V podzimních měsících – září a říjen se věnujeme změnám v přírodě, seznamujeme se, 

povídáme si o tom, co vše nás ve školce čeká. V září začaly pravidelné tréninky zumby – a 

to nejen pro děti ze školky - hodiny mají velký úspěch, dětem se cvičení moc líbí.  Každou 

středu nás pravidelně navštěvuje anglická rodilá mluvčí, což přináší své ovoce, u dětí 

v angličtině vidíme velké pokroky. Opět jsme začali navštěvovat vzdělávací program 

v knihovně ve Frenštátě a začaly nám také tréninky na konících. V měsíci říjnu jsme byli 

pozváni na autorské čtení paní Rožnovské, děkujeme za nevšední zážitek. V rámci 

vzdělávacího programu jsme také navštívili muzeum 

loutek ve Frenštátě pod Radhoštěm. Touto cestou bychom 

ještě velmi chtěli poděkovat kynologům ve Veřovicích, 

kteří pro děti připravili ukázky poslušnosti a ukázku 

agility co vše pejskové umí. Děkujeme 

Mgr. Kateřina Kellerová   
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POZVÁNKY 
Klub důchodců Veřovice pořádá v pátek 6.12.2019 zájezd na vánoční trhy do Olomouce. 

Zájemci se mohou přihlásit do 20.11.2019 buďto na Obecním úřadě ve Veřovicích nebo 

u paní Oldřišky Šimkové. Cena zájezdu je 250 Kč  za 1 osobu. Odjezd autobusu bude po 

zastávkách v 8,00 hodin a předpokládaný příjezd v 18,00 hodin. 
    

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ 
Klub důchodců ve spolupráci s obcí  

a Kulturním zařízením Veřovice  

pořádá v pátek 29.11.2019 v kulturním domě 

„Přátelské předvánoční posezení“  

od 17,00 hodin. K tanci a poslechu Vám zahraje 

dechová hudba Galička.  

Program a občerstvení bude zajištěno, vystoupí 

děti z mateřské školy a pěveckého sboru Schola.  

Srdečně zvou pořadatelé! 
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Vítání občánků dne 12. října 2019 

 
Přivítány byly tyto děti:   

dvojčátka Amélie a Marek Kujelovi,   Matěj Brož,     Sebastian Jurek,     Kevin Košelík 

 

 
Marie Šťastná    a   Kateřina Farkavcová 



POZVÁNKA NA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK 
V sobotu 7.12.2019 se uskuteční tradiční VÁNOČNÍ JARMARK, 

který  pořádá obec Veřovice ve spolupráci s místními spolky na 

prostranství za kulturním domem od 15,00 hodin. V sále 

kulturního domu se uskuteční vánoční výstava s možností 

zakoupení dekoračních předmětů a občerstvení. Vánoční 

stromky si občané mohou zakoupit již od 13,00 hodin. Čekají na 

vás vánoční dobroty – vařonka, svařené víno, medovina, preclíky, 

domácí koláče a mnoho dalších dobrot. Ve klípku kulturního 

domu  - uzené ryby a pečené kančí maso se zelím a knedlíkem. 

V 16,30 hodin společně rozsvítíme vánoční strom u obecního 

úřadu za zvuků vánočních koled. Vystoupí i dechová hudba 

Galička. 

Jste zváni i do místního kostela, kde od 14,30 hodin vystoupí pěvecký sbor 

ONDRÁŠEK z Nového Jičína.        

Těší se na vás pořadatelé!    

 

 

Jubilanti měsíce listopadu  2019 

Alena Střalková 

 Ludvík Keller, Olga Hrivňáková 

  Markéta Nováková,  Vlasta Plešková 

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především 

dobré zdraví, mnoho elánu a radosti do dalších let.   

 
Vzpomínky: 

Dne 3. října by se dožila 90 let paní Milada Tománková a 17. ledna 2020 vzpomeneme  

15. výročí od jejího úmrtí. 

Dne 5. prosince 2019 vzpomeneme 2. výročí úmrtí pana Jaroslava Tománka. 

S láskou vzpomínají dcera Lenka a syn Jaroslav s rodinami. 

 Dne 23. listopadu 2019 uplyne již 30 let od úmrtí pana Oldřicha Moravce a dne  

8. prosince 2019 to bude 10 let od úmrtí pana Milana Moravce. Vzpomínají Milena Moravcová 

s rodinou. 

 

Poděkování: 

Děkujeme všem za hojnou účast, slova soustrasti a květinové dary při posledním rozloučení 

s panem Rostislavem Špačkem. Poděkování patří i panu faráři Mgr. Miloslavu Šmahlíkovi, 

zpěvákům, hudbě a zahrádkářům. 

Manželka Oldřiška a dcera Eva s rodinou. 
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