
 

 

            Duben 2020 

Motto 

„Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli.“  
                                                                                                                    Helen Keller 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, 

určitě všichni asi tušíte, o čem dnešní úvodník bude. Bude to o zlém nepříteli celého lidstva, a to 

o  KORONAVIRU ve světě a všude kolem nás. V této 

fázi boje s tímto naším velkým nepřítelem je 

nejdůležitější ZODPOVĚDNOST a spojení nás všech 

kolem, tzv. SOUDRŽNOST.  

Pojďme všichni společně tahat za jeden provaz jen jedním 

směrem a společně táhnout na jednu branku, a to na tu 

vítěznou. Společnými silami pojďme tento boj 

s koranavirem přemoci a já pevně věřím, že zase bude 

lépe! Překonáme ho a vrátíme se k normálnímu životu.  

Dnešní noc se mi spalo velmi špatně, uvažoval jsem nad 

tím, co nás to všechny potkalo, jaké to bude mít následky. 

Co to vůbec ten koronavirus je? Co od toho můžeme očekávat? Kolik lidí to postihne? Nikdy 

v životě jsem se s tím nesetkal a už nikdy v životě nechci setkat. Nejdůležitější, co na světě máme, 

je ZDRAVÍ. Dnes v noci jsem si přečetl velmi smutnou zprávu na internetu. Zemřela zdravotní 

sestřička v jedné pražské nemocnici. A to mě dojalo úplně nejvíce. Obětavost, obrovské pracovní 

nasazení, odvaha, dobrosrdečnost, pomoc druhým….tato pokorná a velmi skromná slova 

vystihují právě ty, kterých bychom si měli vážit nejvíce, právě ty, které teď nejvíce potřebujeme a 

právě ty, kteří jsou tady pro nás. A těm všem patří z celého srdce velké DÍKY. Jedná se především 

o doktory, sestřičky, zdravotní personál, policisty, hasiče, vojáky, sociální pracovnice, prodavače, 

lékárníky, rodiče, prarodiče …. 

Proč soudržnost? Máme v obci spoustu skvělých lidí a můžeme na ně být hrdí. Moc si jich vážím 

obzvlášť v této těžké době za vzájemnou podporu a společnou pomoc druhým. Můj služební i 

soukromý mobil mi zvonil a zvoní neustále a nepřetržitě s nabídkami různé formy pomoci. Ani si 

nedovedete představit jakou mám radost a jak mě to hřeje u srdce. Říkám si, že dobří lidé ještě 

nevymřeli a jsou stále mezi námi. Tímto bych chtěl z celého srdce za sebe a za obec Veřovice 

Vám, dobrovolníkům, moc a moc poděkovat a nebojte, nezapomínám. Poděkování patří všem 

maminkám švadlenkám, které šijí kvalitní látkové roušky po nás občany v obci Veřovice, bez 

kterých se nyní neobejdeme. Velké „děkuji“ patří i všem dobrovolníkům, kteří se mi nabízeli s 

jakoukoliv pomocí pro občany a nebylo jich málo. Bylo Vás opravdu dost. Těchto lidí si já 

neskutečně vážím a máte můj velký obdiv. Klobouk dolů před Vámi, kamarádi a přátelé. Tady je 

ta naše veřovská síla a soudržnost – spojit se a pomáhat si vzájemně. Společnými silami to  

zvládneme. Poděkování určitě patří i naší vládě. Nemají to vůbec, ale vůbec jednoduché, a buďte 

a buďme rádi, že to nemusíme řešit právě my. Jsou chudáci vyčerpaní, unavení a pořád musí být 



připraveni na cokoliv. Největším hyenismem v této době je politický boj. Tímto Vás všechny 

vyzývám k dodržování opatření a nařízení, která jsou stanovená vládou. Nechtějí nám ublížit, 

chtějí nám pomoci. Nebuďte někteří sobečtí, buďte ohleduplní vůči sobě a lidem kolem. Něco 

málo k informovanosti našich občanů v boji s koronavirem: Pravidelně aktuální informace 

hlásíme v místním rozhlase, denně aktualizujeme novinky na našem webu www.verovice.cz,  

informace naleznete i ve vydaném zpravodaji na měsíc duben 2020, nové informace také 

přidáváme na úřední desku. V případě dotazů mě můžete kdykoliv zavolat a já vše s Vámi rád 

proberu a doladím.  

Vážené mládenkyně, vážení mládenci, naši milí senioři v pokročilém a zralejším věku v obci 

Veřovice, moc si Vás vážím a bojím se o Vaše zdraví v této době. Tímto Vás žádám a prosím Vás, 

nevycházejte mezi lidi, nenavštěvujte se, neopouštějte své domovy pokud nemusíte, dbejte na 

veškeré pokyny stanovené vládou. Zkusme to všichni společně vydržet! V neposlední řadě se 

omlouvám všem, které jsem opomněl. I Vám patří velké díky.  

Záleží mi opravdu na Vašem zdraví.  Jak se říká „Peníze budů a my nebudem“. Buďte opatrní, 

dávejte na sebe dvojnásobný pozor a hlavně vydržať! Zůstaňte stále zdraví a optimističtí – 

společně to zvládneme! 

 

Martin Fojtík  

starosta obce Veřovice 

 

 
 

Stavba: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“ 

V návaznosti na vzniklou situaci, především s ohledem na omezení a nařízení stanovené 

vládou České republiky, kterými došlo k vyhlášení nouzového stavu a omezení volného 

pohybu osob, jsou stavební práce na výstavbě: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“ od 

16.3.2020 pozastaveny. Pokračování stavebních prací bude zahájeno bezprostředně po 

pominutí nouzového stavu. Během trvání nouzového stavu bude fyzicky probíhat pouze 

nezbytně nutná údržba sjízdnosti místních komunikací dotčených touto stavbou.  

V plánu výstavby na duben 2020 je zahájení přípravy realizace finálních povrchů místních 

komunikací v obci Veřovice s pokračováním v dalších měsících tohoto roku.  

Martin Fojtík 

starosta obce Veřovice 
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K O R O N A V I R U S  
INFORMACE OBCE VEŘOVICE – výskyt koronaviru: 

 

Nošení roušek, ano, má to smysl!!! 

Možná jste se setkali s názorem, že rouška před nákazou koronavirem 

neochrání, ale není to tak jednoznačné. Jasně a stručně: nemusí vás 

ochránit, ale může. Obecně totiž nošení roušek snižuje riziko pro 

nositele i jeho okolí. Efektivita domácích roušek se pohybuje v rozmezí mezi 60 až 90% dle 

použitého materiálu. Rouška funguje hlavně „směrem ven“, což znamená, že zabraňuje 

šíření koronaviru. Můžete ho mít a být infekční, aniž byste zaznamenali jakékoliv projevy 

této nemoci. Zakrytím úst a nosu tak chráníte své blízké a všechny, se kterými přicházíte do 

kontaktu. 

 

Hlavní zásady nošení roušky aneb nesnižujte její funkčnost: 

• před nasazením roušky si důkladně umyjte ruce 

• roušku přiložte k ústům a nosu tak, abyste měli co nejmenší mezeru 

• během nošení se jí nedotýkejte, neposouvejte si ji na krk, apod. 

• když se dotknete přední části roušky, umyjte si ruce 

• vlhkou roušku vyměňte za novou/čistou (cca co 2 hodiny)  

• při sundávání ji uchopte pouze za šňůrky 

• ihned ji dejte do uzavíratelné nádoby, sáčku, apod. 

• poté si opět pečlivě umyjte ruce 

Dbejte na správnou údržbu! Opakované použití si pochopitelně žádá odpovídající údržbu 

roušky. Bavlněnou roušku vložte do hrnce s vodou, přiklopte pokličkou, přiveďte k varu a 

vařte 5 – 10 minut. Nejlépe je nechat roušku v hrnci s vodou až do úplného vychladnutí. 

Poté ji nechte usušit a pečlivě vyžehlete žehličkou na nejvyšší teplotu několikrát z obou 

stran. V této chvíli je rouška sterilní. (Pozor – přes silonové šňůrky nežehlete).  

 

Pomoc seniorům 

NÁKUPY: V rámci krizové situace v naší republice oznamuje obec Veřovice seniorům, kteří 

nemají nikoho blízkého a kteří mají zájem o zajištění nezbytného nákupu potravin, 

hygienických potřeb či léků, aby kontaktovali starostu nebo místostarostu obce na těchto 

telefonních číslech: 736 689 699 a 603 589 760. 

 

ROUŠKY: Obec Veřovice nabízí občanům i ochranné roušky, bez kterých v současné době 

není možný pobyt na veřejnosti. Jedná se o ručně šité roušky, vyrobené zdejšími šikovnými 

švadlenami. Roušky vám budou vydány v budově obecního úřadu (i mimo 

úřední hodiny). 
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PROVOZNÍ A PRODEJNÍ DOBY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU:  

Obecní úřad Veřovice: 

Pondělí  9,00 – 12,00 hodin       

Středa                  13,00 – 16,00 hodin 

 

Zdravotní středisko Veřovice:    

Pondělí, čtvrtek 7,00 – 10,00 hodin   

Středa  7,00 – 12,00 hodin   

 

Lékárna Veřovice: 

pondělí, čtvrtek, pátek 7,30 – 10,00 hodin 

středa    7,30 – 12,00 hodin 

 

Poštovní úřad Veřovice: 

Pondělí až pátek 8,00 – 11,00 hodin  14,00 – 16,00 hodin 

Do 9,00 hodin budou přednostně obslouženi senioři nad 65 let. 

 

Horní Jednota coop Veřovice: 

Pondělí až pátek 7,00 – 12,00 hodin  12,30 – 16,00 hodin 

Sobota  6,30 – 10,30 hodin 

 

Dolní Jednota coop Veřovice: 

Pondělí až pátek 7,00 – 12,00 hodin  13,00 – 16,00 hodin 

Sobota  7,00 – 10,00 hodin 

 

Prodejna potravin U Ivánků Veřovice: 

Pondělí až pátek 7,00 – 18,00 hodin 

Sobot a neděle 7,00 – 12,00 hodin 

 

Drogerie u Ivánků Veřovice: 

Pondělí až pátek 7,00 – 10,00 hodin  14,00 – 16,30 hodin  

 

 

Michalovo pekařství Veřovice: 

Pondělí až pátek 04,30 – 15,00 hodin 

 

 

INFORMACE Obecního úřadu Veřovice k místním poplatkům pro rok 2020: 

Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 byl stanoven pro rok 2020 poplatek ze psa ve výši 120 

Kč, který měl být uhrazen do 31.3.2020. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho 

negativními dopady do ekonomické sféry obyvatel oznamuje Obecní úřad ve Veřovicích 

jako správce poplatku, že nebude sankcionovat (pokutovat) ty občany, kteří tento termín 

nedodrží. Poplatek můžete uhradit i bezhotovostním převodem na účet obce Veřovice, číslo 

účtu: 1760025379/0800, variabilní symbol 1341000 + číslo popisné, nebo rodné číslo, 

nejpozději do 30.9.2020. 

Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2020 byl stanoven pro rok 2020 poplatek za komunální 

odpad ve výši 480 Kč za jednoho poplatníka. Termín splatnosti je 30.9.2020. Poplatek 

můžete rovněž uhradit bezhotovostním převodem na účet obce Veřovice. Bližší informace: 

www.verovice.cz,    Sekce-Obecní úřad-Potřebuji vyřídit-Finance a platby-Poplatky. 
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Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku 

„Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé vaší obce zde mohou nalézt 

relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol: 

• Všeobecné informace 

• Psychosociální pomoc 

• Mimořádná a krizová opatření 

• Hygienická opatření 

• Hasiči a koronavirus  

• Jak na to?  

Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách 

Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz. 

 

 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných 

prostředků 
Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně 

informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a 

šířením COVID - 19. Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů: 

- Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi alkoholu. 

- Nedotýkejte se očí, nosu a pusy. 

- Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku, který následně zahoďte. 

Pokud kapesník nemáte, použijte alespoň rukáv.                 5 

https://www.hzscr.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/


- Pokud máte respirační obtíže, noste roušku a umyjte si ruce po každém jejím sundání. 

- Dodržujte minimální vzdálenost osob na veřejnosti, alespoň 1 m. 

- Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního 

onemocnění z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy do okolí. Řada zemí vyžaduje nošení 

u všech osob. 

- Používání lékařských roušek je jistě jedno z důležitých preventivních opatření, které 

pomáhá omezit šíření některých respiračních onemocnění, včetně COVID – 19. Přesto 

pouhé používání roušky bez dalších opatření je nedostatečné. V případech, kdy je nošení 

roušky indikováno, musí být toto opatření kombinováno s dostatečnou hygienou a 

častým mytím rukou.  

- Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí, proto nezapomínejte na hygienu 

rukou! 

- Kapacity výrobců jednorázových lékařských roušek rozhodně nejsou dostatečné, aby 

každý člověk na zemi mohl roušku nosit a denně střídat. Proto by lidé bez klinických 

příznaků rozhodně neměli bezdůvodně používat lékařské roušky, anebo respirátory, ale 

chránit sebe a především okolí jiným vhodným způsobem, například látkovými rouškami 

pro opakované použití. Pokud budou lidé, kteří nemusí, nosit lékařské roušky a 

respirátory, existuje možnost, že jich nebude dost pro ty, kteří je opravdu potřebují. 

- WHO doporučuje, aby lékařští pracovníci, kteří pečují v přímém kontaktu o nakažené 

pacienty, používali tyto ochranné pomůcky: ochranný plášť, rukavice, lékařskou roušku a 

ochranu očí. 

- WHO dále doporučuje, používat respirátory (N95, FFP2 nebo obdobného, nebo vyššího 

standardu) pouze v případě lékařských nebo podobných pracovníků, kteří by mohli přijít 

do kontaktu s kontaminovaným aerosolem (například lékařská vyšetření nebo zákroky 

jako jsou tracheální intubace, tracheostomye, bronchoskopie, kardiopulmonární 

resustcitace atd.) 

- Posouzení zda použít k zakrytí obličeje „obyčejnou“ látkovou roušku nebo šátek, 

lékařskou roušku, anebo respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém 

se pohybujete a činnosti, kterou provozujete. Nadužívání speciálních ochranných 

pomůcek může mít za následek jejich nedostatek.   

Zdroje:  

Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context 

of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak, Interim guidance, 29 January 2020, WHO, online: 

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-

care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak 

Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), Interim 

guidance, 27 February 2020, WHO, online:  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf  
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S ohledem na výše uvedené informace Světové zdravotnické organizace připravilo Ministerstvo 

zdravotnictví České republiky tabulku s doporučenými standardy ochranných prostředků pro některé 

typové profese tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání respirátory v případech, kdy postačuje 

rouška. 

Typové profese pro přidělování respirátorů a roušek 
Profese Typ ochranného prostředku 

Zdravotnický pracovník JIP, ventilátor, 
urgentní příjem, infekční klinika, odběrová 
místa, laboratoře COVID-centra, zubní lékař 
a další personál pohybující se uvnitř rizikové 
zóny 

FFP3 

Pracovníci čističek FFP3/obličejová maska 

Zdravotnický pracovník – běžné oddělení FFP2, N-95 

Praktický lékař FFP2, N-95 

Lékárník FFP2, N-95 

Potravináři – čisté prostory FFP2, N-95 

Řidiči  FFP2, N-95 

Pokladní FFP2, N-95 

Pracovníci s četným kontaktem s klienty FFP2, N-95 

Armáda – četný kontakt s klienty FFP2, N-95 

Policie – četný kontakt s klienty FFP2, N-95 

Hasiči - četný kontakt s klienty FFP2, N-95 

Armáda – ostatní Rouška, FFP1 

Policie – ostatní Rouška, FFP1 

Hasiči – ostatní Rouška, FFP1 

Energetika Rouška, FFP1 

Ostatní činnosti, administrativní práce, 
průmysl, lesnictví, zemědělské práce, 
potravinářský průmysl, běžný občan 

Rouška, FFP1 

Prymula, MZ, WHO, MV – GŘ HZS ČR 
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UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ÚŘADU PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ: 

 

Upozorňujeme občany na sběrné boxy umístěné v níže uvedených budovách, které jsou v provozu pro 

osobní „odevzdání“ daňových přiznání v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. Sběrný box je 

v pracovních dnech vybírán denně. Podání jsou po vynětí z boxu označena podacím razítkem s datem 

jejich vynětí. Daňovému subjektu nebo jeho zástupci je doručení podání (vynětí z boxu) potvrzeno 

SMS zprávou odeslanou na telefonní číslo uvedené daňovým subjektem v daňovém přiznání. Úplnost 

listin doporučujeme zajistit obálkou nebo složkou. Daňové přiznání však není nutno osobně odevzdat 

na finančním úřadě, je možno jej zaslat poštou nebo elektronicky přes www.daneelektronicky.cz 

 

Pracoviště Adresa 

Sběrný BOX pro 

příjem daňových 

přiznání umístěn 

Sběrný BOX je 

přístupný v době: 

ÚP v Bruntále Ruská 1870/3, Bruntál 1 
Vedle vchodu do budovy, 

schránka, označeno 
NON - STOP 

ÚP ve Frýdku-

Místku 
Na Poříčí 3208, Frýdek-Místek 1 Za vstupními dveřmi budovy PO-PÁ:  08.00 – 17:00 

ÚP v Havířově Myslbekova 1470/2, Havířov 1 Schránka u vchodu do budovy NON- STOP 

Úp v Hlučíně Čs. armády 52/1, Hlučín 
 Za vstupem do budovy, před 

podatelnou 
   PO-PÁ:  08.00 – 17:00 

ÚP v Karviné Zakladatelská 974/20, Karviná 6 

Za vstupními dveřmi budovy     PO-PÁ:  08.00 – 17:00 

nebo   

Schránka u vchodu do budovy   NON - STOP 

ÚP v Kopřivnici Kpt. Jaroše 395/1, Kopřivnice 1  Před budovou, označeno PO–PÁ: 07:00 – 17:00 

Úp v Krnově Albrechtická 2185/39b, Krnov 1 Za vstupem do budovy PO-PÁ:  08.00 – 17:00 

ÚP v Novém Jičíně Svatopluka Čecha 2027/47, Nový Jičín Před budovou - označeno PO–PÁ: NON - STOP 

ÚP v Opavě Masarykova třída 310/2, Opava 1 
Za vstupem do budovy, před 

podatelnou 
PO-PÁ:  08.00 – 17:00 

ÚP Ostrava I Jurečkova 940/2, Ostrava 2 Za vstupními dveřmi budovy PO-PÁ:  08.00 – 17:00 

ÚP Ostrava II Horní 1619/63, Ostrava 30 
Vedle vchodu do budovy, 

označeno 
NON - STOP 

ÚP Ostrava III Opavská 6177/74A, Ostrava 8 Za vstupními dveřmi budovy PO-PÁ:  08.00 – 17:00 

Finanční úřad pro 

MSK- sídlo 
Na Jízdárně 3162/3, Ostrava 2 

Za vstupem do budovy, před 

podatelnou 
PO-PÁ:  08:00 – 17:00 

ÚP  v Třinci nám. Svobody 1141, Třinec 1 Za vstupními dveřmi budovy PO-PÁ:  08.00 – 17:00 

 

Další informace o omezeních provozu Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj naleznete na 

stránkách www.financnisprava.cz v záložce Nouzový stav (COVID-19) – Informace z krajů – 

Tiskové zprávy 2020 https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-

zpravy-financnich-uradu/2020/MSK_okamzite_omezeni_provozu_na_vsech_pracovistich-10461 
 

V Ostravě dne 26. 3. 2020 

Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí  
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   www.zsverovice.cz                                                           Duben  2020 

             
 

Zápis do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí  

pro školní rok 2019/2020  

se uskuteční ve dnech 7. a 8. dubna 2020. 
Zápis se týká dětí, které jsou narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014  

a děti s odloženou školní docházkou. 
 

 

Informace k zápisu do 1. třídy 

V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhne zápis do první 

třídy v letošním roce bez přítomnosti dětí. Zápis se uskuteční ve dnech 7. a 8. dubna 2020. 

Potřebné dokumenty si zákonný zástupce stáhne na stránkách školy a následně zašle do školy.  
 

Žádost o zápis dítěte do 1. třídy nebo žádost o odklad povinné školní docházky můžete podat 

jedním z následujících způsobů. 
 

1. způsob – Zákonní zástupci (jeden z nich) má zřízenou datovou schránku (osobní nikoliv 

firemní) nebo elektronický podpis (certifikát nikoliv naskenovaný podpis) může žádost a zápisní 

lístek poslat datovou schránkou nebo mailem s elektronickým podpisem. K dokumentům přiložte 

navíc sken rodného listu dítěte. V tomto případě už nemusíte chodit do školy. 

Datová schránka školy: jammiwf,  

e-mail pro žádost s elektronickým podpisem: magdalena.obsivacova@zsverovice.cz 
 

2. způsob – Zákonný zástupce si stáhne ze stránek školy žádost a zápisní lístek, vyplní ho a pošle 

e-mailem na adresu magdalena.obsivacova@zsverovice.cz. Škola žádost vytiskne, připraví 

k podpisu a vyzve mailem zákonného zástupce k podpisu. Zákonní zástupci budou k podpisu 

zváni po dohodě tak, aby nedocházelo k setkávání více osob. K podpisu je potřeba si vzít rodný 

list dítěte a svůj občanský průkaz. 
 

Ředitelka školy začátek povinné školní docházky odloží o jeden školní rok, pokud je žádost 

doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného 

lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle 

do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitelka školy rozhodne 

o odkladu povinné školní, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání 

dítěte a možných způsobech jejího plnění. 
 

Základem seznamu očekávaných dětí jsou děti s trvalým bydlištěm ve Veřovicích a děti 

navštěvující mateřskou školu ve Veřovicích. Žádáme rodiče, kteří mají v plánu své dítě zapsat 

na jinou školu, aby nám tuto skutečnost sdělili dopředu. 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů 

pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se 

považují rozhodnutí za oznámená.  

V případě nejasností napište dotaz na magdalena.obsivacova@zsverovice.cz 

                                                               10                                           Mgr. Renata Štěpánová  
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INFORMACE HC VEŘOVICE 
Nejen lyžařský klub, fotbalový, kynologický, orel a další místní sdružení reprezentují naši obec 

v blízkém i vzdáleném okolí. Ale už 10 let hrajeme pod hlavičkou HC Veřovice -  Městskou 

hokejovou ligu amatérů v Kopřivnici. Liga je velmi populární, hrají ji nejen týmy z Kopřivnice a 

jejího nejbližšího okolí jako například Závišice, Kateřinice, Petřvald a další, ale i týmy z Ostravy, 

Frýdku-Místku, Třince nebo Vratimova. Zápasy řídí rozhodčí s licencí Českého svazu ledního 

hokeje, jsou přítomni časoměřiči a každý týden se aktualizuje tabulka kanadského bodování hráčů, 

či úspěšnost zásahu brankářů. A aby toho nebylo málo, tak celá soutěž má tři ligy  (úrovně), které 

však každým rokem nabývají na své kvalitě. Nejnižší je 3.liga, do které jsme se před zmíněnými 

deseti  lety přihlásili i my.  Měla by mít nejnižší úroveň, což se nám ale v našem prvotním 

ročníku nezdálo, dostávali jsme od soupeřů gólové příděly a na konci sezóny z toho bylo 8.místo 

z 10-ti týmů. Pak se ale naše výsledky zlepšovaly a následující ročníky jsme uzavřeli postupně na 

3., 2. místě až jsme naši čtvrtou sezónu v Městské lize vyhráli a postoupili tak do 2.ligy, kterou 

hrajeme doposud. Ta je zase o kus náročnější, rychlejší a převažují v ní hráči, kteří hokej aktivně 

hráli ještě jen málo let zpět. Doposud nejlepší výsledek na této úrovni se nám podařil před třemi 

lety, kdy jsme skončili na 3. místě. No a pak přišla letošní sezóna, která se nám asi nejvíce 

povedla. Vyhráli jsme totiž celou základní část a do play off šli jako velcí favoriti na celkový 

triumf. Bohužel dění v naší republice ohledně koronaviru zapříčinilo, že v rozehrané vyřazovací 

časti play off byla soutěž ukončena bez vyhlášení vítězů. Nezbývá nám, než skvělé výkony 

z letošní sezóny přenést do té další a pokusit se zvítězit příští rok. To by pak znamenalo postup do 

té nejvyšší, první ligy! A tu jsme ještě nehráli ☺ 

Na závěr bych chtěl ještě dodat, že ačkoliv z velké míry si veškeré náklady na 

činnost hradíme sami z vlastních kapes, dostáváme na naši žádost jednou ročně 

od obce Veřovice menší finanční dar v řádu jednotek tisíc korun, za což moc 

děkujeme, vážíme si podpory a snad jako protislužbu děláme i dobré jméno obci 

v okolí.Libor Sýkora, hráč HC Veřovice 
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Koupaliště Mořkov 
Přijme na letní sezónu 2020 brigádníky na následující pozice: 

- Kuchaře 
- Číšníky, servírky 
- Uklízečky 
- Pomocné práce do kuchyně 
- Brigádníky do výdejního okýnka 
- Pekaře pizzy 
- Řidiče na rozvoz pizzy 
- Správce (sekání trávy, údržba areálu) 

Info u pí. Skybové 732 252 953 nebo mail. koupaliste.morkov@seznam.cz 
 

I přes současnou situaci přejeme všem občanům klidně prožité 

velikonoční svátky v kruhu rodiny. 

                              
„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím“ 
        Arthur Schopenhauer 

 

Jubilanti měsíce dubna 2020 
Miloslav Pítr, František Fojtík, Pavel Pitel, Jan Czeppel 

František Černoch, Vladislav Jurák 

Ludmila Bártová, Vlasta Černochová, Dagmar Žingorová 

Miroslava Fojtíková, Anna Bartoňová 

Jaroslav Kopecký, Božena Kociánová, Anežka Sýkorová 

Božena Blažková  

 

Gratulujeme všem dubnovým oslavencům a přejeme jim hlavně pevné 

zdraví a spokojenost. 

 
 

Vzpomínky: 

Dne 4. dubna 2020 uplyne 20 let od chvíle,  co nás navždy opustil pan Jan Číp.  

Stále vzpomíná dcera Jana s rodinou.  

 

Dne 21. dubna 2020 uplyne již  20 let od úmrtí pana Miloslava Matúše, který by se dne 28. května dožil 

90 let. Vzpomínají dcery Jana a Marie a syn Ladislav s rodinami. 

 

Dne 26. dubna 2020 uplyne 5 let od úmrtí pana Jana Urbanovského. S láskou vzpomíná manželka Zdenka 

s rodinou. 

 

Dne 26. dubna 2020 by oslavil 90. narozeniny pan Jaroslav Holub. Dne 14. června 2020 to bude 1 rok od 

chvíle, kdy nás navždy opustil. S láskou vzpomíná manželka Anna a dcery s rodinou.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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