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            Únor 2019 

Motto: 

„Sníh sice všechno zkrášlí, ale nakonec stejně roztaje.“ 

Vážení a milí spoluobčané,  

pamatujete si z Vás někdo sněhovou kalamitu v naší obci? Myslím si, že jen některé 

babičky a někteří dědečkové, prababičky a pradědečkové a možná se ještě mezi Vámi 

někdo vyskytne a najde, kdo zavzpomíná na své mládí. Opětovně se mi vyskytla 

příležitost a tento úvodník píši, když je venku bílo. Něco málo připadlo, ale ke sněhové 

kalamitě to má ještě hodně daleko. Co si mohu pod pojmem sněhová kalamita představit? 

Například to, že škola a školka nebude jeden den fungovat, přestanou na chvíli jezdit 

autobusové a vlakové linky, do práce se někteří nedostanou, dojde k výpadku proudu 

elektrické energie, dojde k vyhlášení kalamitního stavu… a v obci bude probíhat jen úklid 

a zimní údržba. Pod sněhovou kalamitou si představím, že během několika hodin napadne 

více než 1 m sněhu. Již si dokážu přestavit tento kalamitní stav v obci Veřovice. Doposud 

jsem se s tímto stavem nesetkal a těším se, že se s ním setkáme. Na druhou stranu mi 

připadá, že někteří občané z Veřovic se již velmi často s tímto stavem setkávají a myslí si, 

že je sněhová kalamita i v této době. Já Vás vyvedu z tohoto omylu. Konečně děti spatřily, 

jak vůbec sníh vypadá, co to sníh vůbec je, co se na tom dá dělat a možná i něco si na 

tomto sněhu užily. Neustále se společně s místostarostou obce Veřovice setkáváme 

s připomínkami ze strany občanů na téma zimní údržby v obci Veřovice. Jak zmiňuji výše, 

těším se a nemohu se dočkat, až k nám dorazí opravdová sněhová kalamita. Momentálně 

se nachází v obci asi 13 cm nově napadané sněhové pokrývky. Pro mnohé z Vás je to 

sněhová kalamita, ale já Vás uklidním, nemusíte se obávat, toto sněhová kalamita není. 

Nemějte strach a obavy, jen přizpůsobte jízdu stavu vozovky, povětrnostním vlivům, 

buďte na sebe více opatrní, ohleduplní a jestliže někteří máte v těchto podmínkách, kdy je 

na vozovce 13 cm nového sněhu strach či obavy, vyjeďte o pár minut dříve. Mohu Vás, 

vážení, uklidnit a ujistit, že nemusíte mít starosti a obavy v tomto počasí a v těchto 

povětrnostních vlivech vyrazit do ulic, do práce, do školy, do 

školky a za jinými dalšími aktivitami. Jakmile k nám dorazí 

opravdová sněhová kalamita, těším se na oprávněné 

připomínky od Vás občanů a mohu Vás ujistit, že budou 

neprodleně řešeny.  

Přeji Vám krásně slunečné zasněžené zimní dny.  

 

Martin Fojtík, starosta obce Veřovice                                   
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USNESENÍ č. 4/2018 

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 22.01.2019 

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

4/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Martin Fojtík, Ing. Petr Šťastný 

4/2 

schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

4/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Gabriela Lošáková, DiS., Lukáš Urbanovský 

4/4 

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru 

4/5 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru 

4/6 

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

místostarostou obce Františkem Černochem 

4/7 

schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 takto:  

příjmy:  111 366 500 Kč + 241 789 Kč = 111 608 289 Kč 

výdaje:  155 725 500 Kč +  45 000 Kč = 155 770 500 Kč 

financování:   44 359 000 Kč - 196 789 Kč =  44 162 211 Kč 

Úplné znění rozpočtového opatření č. 1/2019 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

4/8 

stanovuje prodejní cenu vody z obecního vodovodu na rok 2019 ve výši 45,06 Kč s DPH za 1 m³ 
4/9 

schvaluje a ukládá starostovi obce Veřovice panu Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o dílo (číslo smlouvy 1218690618) mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, PSČ 742 73, IČ: 

00298531 a ELTODO, a.s. se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 45274517 

na zakázku „Soubor opatření na úpravu dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti 

a zklidnění dopravy v obci Veřovice“ 

4/10 

bere na vědomí žádost pana Ing. J. J., Na rybníkách, PSČ 742 01 Suchdol nad Odrou o zachování 

platnosti zařazení plochy Z22 

4/11 

schvaluje Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví – darovací smlouvy na domovní 

vodovodní přípojky k rodinným domům č. p. 650, 630, 563, 562, 296, 191, 196, 184, 155 

4/12 

bere na vědomí žádost pana Š. B., Veřovice, PSČ 742 73 o odkup části obecního pozemku parc. č. 

2152/1, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře cca 12 m² v k.ú. Veřovice 

4/13 

neschvaluje žádost paní B. P., Veřovice, PSČ 742 73 o odprodej  obecního pozemku parc. st. č. 

1/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 152 m² v k.ú. Veřovice  

4/14 

neschvaluje žádost paní Mgr. R. T., Veřovice, PSČ 742 73 o koupi obecního pozemku, parc. č. 

1529/1, trvalý trávní porost o výměře 676 m² v k.ú. Veřovice   

           

  Martin Fojtík                  František Černoch 

             starosta obce             místostarosta obce  
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Zapojení školy do celorepublikového projektu 

Naše škola se od 1. 1. 2019 zapojila do projektu Centra zdělávání pro udržitelný rozvoj, 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000570. Projekt je realizován již od roku 2017 a je zaměřen 

na badatelsky orientovanou výuku a spolupráci přírodovědně orientovaných učitelů 42 škol 

ze všech krajů České republiky.  

Tématem projektu je „Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka“. Základní 

myšlenkou projektu je rozvoj kompetencí učitelů v rámci jejich vzájemné spolupráce tak, aby 

dokázali vést žáky ve výuce k porozumění přírodních zákonitostí s ohledem na integraci poznatků 

z oborů fyzika, chemie a biologie, včetně využití aparátu matematiky. Bude vytvářen soubor 

námětů, které umožní učitelům podporovat u žáků schopnost bádat v terénu a pozorovat 

organismy, tvořit i měřit v interiéru a vyhodnocovat přírodní jevy. 

Cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání na konferencích, 

prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních. 

Pedagogové naší školy v rámci projektu získávají zkušenosti s využitím pořízených sad učebních 

pomůcek zejména ve výuce fyziky, chemie a biologie (4x sada senzorů typu Pasco Senzorium 

pro experimentální výuku v oblasti přírodních věch, 8x sada Arduino se senzory, 4x sada robotů 

typu Lego Mindstorms, 4x sada stavebnice typu Merkur pro rozvoj konstruování, 4x dotykové 

zařízení typu tablet, 4x badatelský batůžek. 

Mgr. Renata Štěpánová 

Povedený turnaj našich malých házenkářů 

V úterý 22. ledna 2019 jsme odehráli druhý letošní turnaj celookresní ligy základních škol okresu 

Nový Jičín v miniházené. Po nepříliš zdařilém úvodním kole v listopadu, kdy jsme skončili 

na čtvrtém místě, se tentokrát naši mladí házenkáři vytáhli. Po zkušených a vyzrálých výkonech 

uhráli ve všech zápasech maximum možného a nakonec obsadili krásné druhé místo, když 

jen těsně prohráli pouze s celkovým vítězem turnaje ZŠ Tyršova Nový Jičín. 

Naši hráči předvedli velmi bojovné výkony a byl krásný pohled během zápasů na naši střídačku, 

jak všichni neustále fandili, vzájemně se povzbuzovali a měli obrovskou radost z každého gólu 

či úspěšného zásahu naší vynikající brankářky. 

Za bojovnost a nadšení ze hry je třeba všem zúčastněným reprezentantům naší školy poděkovat. 

Byli to: Dominik Bjaček, Jaromír Veselka, Filip Černoch, Jakub Stružka, Nela Švolbová, Nikita 

Lichovníková, Klára Demeterová, Daniel Maček a Dominik Macíček, který se stal s 31. gólem 

opět nejlepším střelcem turnaje. 

Mgr. Vladislav Rusín 

Staré pověsti české 
Staré pověsti české od Aloise Jiráska známe určitě všichni. Ještě podrobněji se s nimi mohli 

seznámit žáci naší školy, kteří navštívili ve středu 30. ledna představení skupiny historického 

šermu Pernštejni z Pardubic. Sledovali jsme příchod praotce Čecha na horu Říp, Libušin soud, 

viděli jsme orajícího Přemysla, zápas Bivoje s kancem, Luckou válku a dozvěděli se mnoho 

dalších informací. Už tradičně bylo představení perfektně připraveno, viděli jsme i zápas s meči, 

na závěr si žáci mohli všechny rekvizity zblízka prohlédnout a vyfotit se. 

Už se těšíme na příští rok, kdy přijedou s novým programem.                 Mgr. Martina Šlapalová 

http://www.zsverovice.cz/
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Zprávy o činnosti mateřské školy za měsíc leden 

Leden, ten je vlastně prima, i když je nám hrozná zima. Začátkem tohoto měsíce jsme však 

naši pozornost zaměřovali především na prožité vánoční svátky a vítání roku 2019. Děti si 

navzájem sdělovaly, jak u nich doma Vánoce probíhaly, jakým způsobem si je užily apod. 

Pochlubily se též novými hračkami, které jim Ježíšek nechal pod stromečkem. Některé 

menší hračky děti přinesly i do mateřské školy a ukázaly je svým kamarádům. Možnosti 

nových hraček však děti objevovaly nejen doma, ale i v mateřské škole, neboť Ježíšek 

nezapomněl a ukryl jim dárky pod stromečkem v tělocvičně. Děti tedy zjišťovaly, jakým 

způsobem si s hračkami mohou hrát. Jednoznačně lze říci, že magnetické tabulky se ve 

třídě Veverek v polici příliš dlouho neohřejí. Děti si ochotně nové hračky mezi třídami 

půjčovaly, aby si jich mohly do sytosti užít všechny děti.  

V lednu jsme se věnovali tématu „Moje radosti – zimní radovánky“ a sněhu jsme si 

opravdu užívali. Stavěli jsme sněhuláky, tvořili andělíčky, pozorovali stopy ve sněhu, 

obalovali ledové řízky, kreslili klackem do čerstvě napadaného sněhu a podobně. 

V mateřské škole jsme však také nelenili! V tělocvičně jsme se koulovali s novinovými 

(„sněhovými“) koulemi, tancovali jsme jako sněhové vločky, tvořili sněhuláky z papíru, 

učili se básničky a písničky se zimní tématikou a spoustu dalšího. Víme již také to, že je 

potřeba se na zimní radovánky vybavit teplým oblečením a nezapomněli jsme ani na 

ptáčky, kterým jsme vyrobili parádní krmítka z kelímků od jogurtů a rozvěsili je na 

zahradě mateřské školy a v nedalekém lese.  

Zima nám opravdu nevadí, neboť lze mráz a sníh využít k různým zajímavým pokusům. 

Například jsme malovali vodovými barvami na sníh, zkoušeli míchat barvy zapouštěním 

do sněhu, či pozorovali nečistoty ukryté v roztátém sněhu. Mráz nám však pomohl i při 

výrobě krmítek pro ptáčky.  Dne 17. ledna se v mateřské škole konala přednáška pro 

rodiče. Paní ředitelka ZŠ Veřovice – Mgr. Renata Štěpánová, rodiče obeznámila 

s koncepcí školy a poskytla jim též cenné rady týkající se zápisu. Rodiče měli možnost 

poznat rovněž i paní učitelku - Mgr.  Pavlínu Cibulcovou, která se bude dětem ve škole 

věnovat.  Dne 24. ledna do mateřské školy zavítala Mgr. Renata Šťastná, odbornice na 

předškolní pedagogiku, která rodičům poutavou formou objasnila vše týkající se školní 

zralosti a připravenosti. Rodiče měli prostor také pro dotazy a celá přednáška probíhala ve 

velmi příjemném duchu. Ochotným maminkám mimo jiné děkujeme za výtečné pohoštění.  

Závěrem bych za mateřskou školu ráda všem opožděně popřála jen to nejlepší do nového 

roku 2019.                                                                                           Bc. Lenka Matulová                   

Měsíc leden ve školce Orlíček: V měsíci lednu napadl sníh, a proto využíváme všechny 

příležitosti k zimním radovánkám. Začala nás navštěvovat „čtecí babička“ – která 

pravidelně čte dětem pohádky před odpoledním odpočinkem. Poprvé jsme se také vydali 

na výukový program do knihovny ve Frenštátě pod Radhoštěm. Stále probíhá pravidelná 

výuka angličtiny 2krát týdně, z toho jednou týdně pod vedením rodilé mluvčí. Děkujeme 

všem, kteří nás podpořili, pomohli nám či přispěli finančním darem. Vážíme si Vaší 

štědrosti. V roce 2019 odstartujeme cyklus přednášek, které jsou určeny i pro veřejnost. 

Poprvé 11. 2. 2019, a to přednáškou na téma zdravá strava dětí s praktickými ukázkami 

s dětmi a jejich rodiči. Následuje druhá přednáška, a to 4. 3. 2019 na téma „Sociální a 

emocionální zralost dětí“. Více informací a možnost přihlášení najdete na našich 

webových stránkách – www.skolkaorlicek.cz.                               Mgr. Kateřina Kellerová 

http://www.skolkaorlicek.cz/
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STATISTIKA DAT OBYVATEL V OBCI VEŘOVICE ZA ROK 2018 

Počet narozených v roce 2018:   19 občanů  (8 chlapců, 11 dívek) 

Počet zemřelých v roce 2018:   17 občanů  

Počet přihlášených k trvalému pobytu:  58 občanů 

Počet odstěhovaných:    52 občanů 

Stěhování v rámci obce:     6 občanů 

Počet sňatků:      8  (7 občanských, 1 církevní) 

Počet obyvatel v obci k datu 31.12.2018 celkem:  2.029  (včetně cizinců) 
 

INFORMACE MAS Lašsko 

MAS Lašsko vyhlásí 5. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu projektů, které 
svým naplněním podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu 
přírody, spolupráci a rozvoj území.  
Celkem MAS Lašsko rozdá 20 000 Kč, maximální dotace na jeden projekt je 4 000 Kč. 
Příjem žádostí bude probíhat od 1. 2. 2019 do 31. 3. 2019 

Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/mikrogranty.php 

Dále budou dne 5.2.2019 vyhlášeny čtyři výzvy MAS Lašsko z Integrovaného regionálního 
operační programu, které podpoří výstavby, rekonstrukce a nákup vybavení pro předškolní 
vzdělávání, sociální služby a komunitní centra, sociální bydlení a sociální podnikání. Celkově se 
bude rozdělovat 39 000 000 Kč. Žádosti o dotaci bude možné podávat do 30.4.2019. 
Informace naleznete na http://maslassko.cz/irop.php. 

 

http://maslassko.cz/mikrogranty.php
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INFORMACE SmVaK Ostrava:                                                              
Oceňovaná vzdělávací hra o významu vody Strom života má druhou verzi pro starší žáky.  

Program vytvořený SmVaK Ostrava a experty na inovativní formy vzdělávání ze spolku EduLudu 

přichází od druhého pololetí s novou verzí, která se výrazněji zaměřuje na společenský kontext a 

odpovědné zacházení s odpadní vodou. 

Ostrava 21.1.2019 – V dubnu 2016 odstartoval v základních školách v Moravskoslezském kraji 

vzdělávací program o významu vody pro člověka a životní prostředí Strom života. Od té doby se 

hra dočkala zhruba 90 realizací a zúčastnilo se jí zhruba 2 200 žáků pátých až sedmých tříd 

základních škol. V minulém období si získala ve školách takovou popularitu, že byly všechny 

termíny pro daný školní rok beznadějně obsazeny. Kvalitu Stromu života ocenili také odborníci, 

když program postoupil mezi dvanáct nejlepších a nejinovativnějších vzdělávacích programů u nás 

v prestižní soutěži Eduina (www.eduina.cz). 

 Nyní přichází vodárenská společnost a odborníci na interaktivní formu vzdělávání s variantou pro 

nejvyšší třídy základních škol a víceletá gymnázia, která výrazněji akcentuje společenskou 

odpovědnost při nakládání se zdroji, kdy si kolonizátoři Planety Oxidan uvědomují, že rozvoj 

společnosti není možný bez spolupráce a udržitelného zacházení s vodními zdroji a produkovanou 

odpadní vodou. 

 

„Dobrodružný příběh Strom života, díky němuž žáci formou hry a původního soupeření, které 

přeroste v kooperaci nutnou pro zachování vodních zdrojů na planetě, vstřebávají základní 

informace o chemických a fyzikálních vlastnostech vody, je nadále aktuální. To ukazuje 

probíhající společenská diskuze o dostatku vodních zdrojů v naší zemi a měnící se společenské, 

mediální i politické postoje k této problematice. Téma si zaslouží, abychom ho posunuli o úroveň 

výše a mysleli i na žáky posledních tříd základních škol a studenty víceletých gymnázií. Proto 

jsme se rozhodli připravit pro školy v lokalitách, kde naše společnost působí, další hru,“ říká 

generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.  

Vzdělávací hra využívá metodu Edularp (z anglického educational live action role playing – hraní 

rolí na živo). Výhodou pro školy je to, že realizátoři přijedou přímo za dětmi do škol a program je 

poskytovaný bezplatně. Tento moderní způsob výuky je všechno jiného než pouhé memorování 

suchých dat. Klade naopak důraz na aktivitu každého žáka ve vzdělávacím procesu, který 

navenek jako vzdělávání vlastně ani nepůsobí. 
„Účastníci nové hry se stávají kolonizátory Planety Oxidan. Ta je velmi bohatá na zdroje a poskytuje 

nevídaný blahobyt. K planetě vyrazily dvě expedice, mezi nimiž začne probíhat ostrý konkurenční boj o 

ovládnutí zdrojů a v důsledku celé planety. Začíná závod o co nejrychlejší a nejefektivnější využívání 

zdrojů a budování co nejbohatší společnosti. Začínají se ale objevovat první problémy se znečištěním – 

především vody. To má přímý dopad na množství a dostupnost použitelné vody. Právě to nutí oba týmy, 

aby hledaly každý zvlášť řešení této zapeklité situace. Protože jen to zajišťuje přežití celku. Svou roli ale 

hrají také peníze, bohatství, dezinformace a manipulace veřejností a průzkumů veřejného mínění ze strany 

lídrů.,“ nastiňuje základ příběhu Josef Kundrát ze spolku EduLudus. Od druhého pololetí se tak budou 

hrát v moravskoslezských základních školách dvě vzdělávací hry, které se budou koncentrovat na vodní 

tématiku.   Kontakt: 

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí SmVak Ostrava a.s. 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. 
tel. 725 500 509e-mail marek.sibrt@smvak.cz ,   www.smva 

UPOZORNĚNÍ: Vyzýváme občany, bydlící v níže uvedených rodinných domech 

k vyzvednutí projektové dokumentace na vodovodní přípojky:  

RD č.p. : 15, 158, 183, 322, 325 

http://www.eduina.cz/
mailto:marek.sibrt@smvak.cz
http://www.smvak.cz/
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POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 
 

Výkonný výbor AFC Veřovice, z.s. srdečně zve všechny své členy na Valnou hromadu 

fotbalového klubu, která se uskuteční v pátek 1. března  2019 od 17:30 hod. v prostorách 

klubovny na fotbalovém hřišti. 

Program VH: 

 

1) Zahájení a schválení programu valné hromady 

2) Volba mandátové, volební a návrhové komise 

3) Výroční zpráva předsedy klubu o stavu fotbalu ve Veřovicích za rok 2018 a plán činností na 

rok 2019 

4) Zpráva o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 

5) Zpráva revizní komise 

6) Zpráva mandátové komise 

7) Dovolba nových členů do výkonného výboru 

8) Diskuze 

9) Návrh a schválení usnesení 

10) Závěr 

 

Žádáme všechny účastníky o dochvilnost. Občerstvení je zajištěno.  

Těším se na Vaši hojnou účast. 

Martin Fojtík, předseda AFC Veřovice, z.s. 
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PLÁN ZIMNÍ PŘÍPRAVY – MUŽI 

 

  9.2.2019  sobota 16:00 hod. – Zubří (UT -Nový Jičín) 

23.2.2019  sobota 16:00 hod. – Horní Bečva (UT – Rožnov pod Radhoštěm) 

  2.3.2019  sobota 10:45 hod. - Valašské Meziříčí „B“ (UT – Valašské Meziříčí) 

10.3.2019  neděle 14:00 hod. – Trojanovice I (UT - Rožnov pod Radhoštěm) 

16.3.2019  sobota 18:00 hod. -  Bordovice (UT – Nový Jičín) 

24.3.2019  sobota 15:00 hod. -  první mistrovské utkání   TJ Mořkov - AFC Veřovice 

 

 

 

 

 

 

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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Poděkování: 

Pořadatelé Muzikantského plesu, konaného dne 12.1.2019, 

děkují všem, kteří se svou účastí podíleli na skvělé 

atmosféře i jeho zdárném průběhu. Děkujeme i našim 

občanům za vřelé přijetí ve svých domovech při roznášení 

pozvánek.  

Poděkování patří také těmto našim sponzorům: 

Alve Veřovice, Dolní Dvůr - Petr Blažek, Maroti - Daniel Balcárek, Restaurace na Fojtství 

– Jaroslav Balcárek, Matuš Trade - Pavel Matúš, Kadeřnictví - Irenka Lacinová Tóthová, 

Marasmoto - Martin Lacina, Stolařství Goldys – Tomáš Gold, Pálenice - Tomáš Krutil, 

INOGI Štramberk - Petr Vybíral, Řeznictví GOLD, Pekárna u Černochů, Květinářství -

Lukáš Beseda, Kadeřnictví - Věrka Černochová, Lučina s.r.o. Veřovice, Cukrářství -

Maruška Machová, Obec Veřovice - Martin Fojtík, Stolařství - Jiří Blažek, Restaurace na 

Žabárně, Zeman Car Nový Jičín - Iva Kašpárková, Výroba sýrů - Vašek Bartoň, Staňa 

Geryk, Renatka Jandová, Anna Lacinová, Kamila a Luboš Sýkorovi, Štěpánka Vroblová, 

Luboš Plešek, Dana a Pavel Káňovi, manželé Goldovi, Tomáš Mácha, Marie Kašpárková, 

manželé Růčkovi st., manželé Ručkovi ml., Dan Križák, Petr Moravec. 

 

 

Poděkování sponzorům Hasičského plesu       
Sbor dobrovolných hasičů z Veřovic tímto srdečně děkuje všem 

návštěvníkům a sponzorům Hasičského plesu, který se uskutečnil 

v sobotu 26. 1. 2019 v kulturním domě. 

 

SPONZOŘI: 

MAROTI, Tesařství – pan Beseda Petr, Řeznictví GOLD, Kadeřnictví – paní Černochová 

Věra, Network24 s.r.o. – pan Satek Jakub, GOLDYS – pan Gold Tomáš, Masáže – paní 

Šťastná Marie, Elektroinstalace – pan Jeřábek Luboš, MATUŠ TRADE s.r.o., Maceček – 

fasádní servis – pan Maceček David, Restaurace Dolní Dvůr, Pekárna u Černochů, 

Michalovo pekařství Veřovice, ALVE s.r.o., Kovoobrábění – pan Šmahlík Michal, 

Cukrářství – paní Machová Marie, Restaurace na Fojtství, Malby, nátěry – pan Plešek 

Luboš, Kadeřnictví – paní Popová Petra, MARASMOTO s.r.o. - pan Lacina Martin, 

Autoservis – pan Geryk Stanislav, LUČINA s.r.o., Pneuservis PATALA, Restaurace u 

Hyklů, Autokarosárna JANDA, Stolárna Vymazal – pan Vymazal Jiří, FyzioRelaxCentrum 

– Mgr. Petra Milichová, VIRUS.CZ – pan Štěpán Martin, QTK shop Veřovice, „ulice U 

Čápů“ Veřovice, Wellness studio Valmez – paní Ing. Vašicová P., Květinářství – paní 

Besedová Monika, Continental Automotive Czech rep. s.r.o. Frenštát p. R, Fernet Stock, 

Elektroinstalace – pan Matúš Tomáš, Pěstitelská pálenice – pan Piterák Michal, 

Autoservis František Jurek                                                                             

Za SDH Veřovice - Šťastný Vladimír                                      
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Lyžaři uskutečnili první sportovní akci v letošním roce 
Tak jak je v názvu Lyžařského klubu, uskutečnili lyžaři dne 26. 1. 2019 ve svém areálu 

první zimní lyžařskou sportovní akci v letošním roce. Jednalo se o Krajský závod 

Moravskoslezského kraje v běhu na lyžích volnou technikou, který je zapsán v celostátním 

kalendáři. I když vizuálně vypadalo, že před závodem je dostatek sněhu, kterého 

v minulosti dlouho tolik nebylo, vyžádala si příprava tratí nemalého úsilí. Už od středy 

23.1. pár funkcionářů klubu a pár nadšenců připravovali tratě tzv. „nahazováním neboli 

lopatováním“ v místech, kde byl sněhu nedostatek. Přestože musela být trať zkrácena 

(nedostatek sněhu v místech kolem fotbalového hřiště), podařilo se udělat tratě ke 

spokojenosti funkcionářů i závodníků. Za krásného zimního počasí vyrazilo na trať 53 

závodníků v devíti kategoriích. Že je běh na lyžích fyzicky namáhavou disciplínou, svědčí 

o tom nezájem jak rodičů, tak hlavně dětí o tento sport. Jen pro ilustraci uvedu, že 

v kategoriích žáci a žačky mladší, žáci a žačky starší se závodu zúčastnilo celkem 20 

závodníků, muži a junioři 10 závodníků a kategorie dorostenky starší, juniorky a ženy 

nebyly vůbec obsazeny. A to zde nebyli jen závodníci Moravskoslezského kraje, ale také i 

ze sousedního Zlínského kraje. Musíme jen vzpomínat na doby před cca 30 roky, kdy na 

startu bývalo okolo 200 závodníků. Na omluvu lze jen dodat, že toto není bolest a 

nedostatek našeho kraje, ale je to současný stav běžeckého lyžování v celé naší republice. 

Z našeho LKVE se závodu aktivně zúčastnil jen jeden závodník v kategorii mužů a obsadil 

nádherné druhé místo. Všem umístěným závodníkům na 1.-3. místě byly předány diplomy 

a medaile. Lyžařský klub zve všechny své příznivce a občany na Maškarní karneval na 

lyžích, který se uskuteční v lyžařském areálu dne 9. února 2019 od 14 hodin. Tak jako 

tradičně bude o bohaté občerstvení postaráno, děti v maskách budou odměněny 

sladkostmi. Pořádání celé akce je závislé na sněhových podmínkách, takže o jejím 

případném zrušení budete včas informováni.                             Zpracoval: Pavel Křížek 
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Jubilanti měsíce února 2019 
Ing. Jiří Křížek, Lumír Heřmánek, Irena Matúšová 

    Lubomír Jeřábek, Eva Gavláková 

         Jarmila Křížková, Miroslava Tichavská, Františka Bartoňová 

Zdenka Urbanovská, Eva Niemiecová, Jiří Kvapil, Jiřina Fojtíková  

                          Jarmila Fitowská, Zdeňka Witassková, Jitka Olšáková  

 

Srdečné blahopřání – pevné zdraví, mnoho štěstí, 

spokojenosti a pohodu přejeme výše uvedeným 

únorovým jubilantům. 

 

 

 

 

Poděkování 

Milí spoluobčané, 

děkujeme za dobrovolné příspěvky na předvánočních výstavách, které jsme předali jako 

vánoční dárek našemu těžce zdravotně postiženému mladému kamarádovi – panu Marku 

Fojtíkovi – na úhradu jeho léků a ostatních tolik potřebných zdravotních pomůcek. 

Organizátorky vánočních výstav - Zdeňka, Marta a Tonička 

 

Poděkování 

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

Irenou Macíčkovou. Poděkování patří i paní Evě Bartoňové za smuteční proslov a 

hudebnímu doprovodu. 

Zarmoucená rodina 

 

Vzpomínka 

Dne 27. února 2019 uplyne 1 rok od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Pavel Bartoň. 

S láskou stále vzpomíná bratr Mira s rodinou 
 

Vzpomínka 

Dne 4. března 2019 uplyne 30 let od úmrtí MUDr. Milady Smetanové, rozené 

Mikuláštíkové, obvodní lékařky ve Veřovicích, Bordovicích a Ženklavě. Vzpomeňte 

v modlitbě s námi. 

Rodina Smetanova 

 

Vzpomínka 

Dne 16. března 2019 uplynou již dva roky o úmrtí mé manželky, naší maminky, babičky a 

prababičky paní Marie Fojtíkové. 

S láskou vzpomíná manžel Vladimír a syn Vladimír s rodinou 
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