
 

            Březen 2019 

Motto 
„Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Kdo myslí jenom na 

sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne.“                            Jan Werich 
 

 

Pozdrav naší vesničce – Veřovická písnička – hudbu a slova složil Ladislav Bartoň 

Tebe zdravím vesničko,      Také vánkem od Radhoště 

s horami a údolím,       pozdrav jeden nebo víc,  

kde vychází sluníčko       chci po této vzdušné poště 

nad lesnatým Padolím.      odeslat do Veřovic. 

 

Odkud řeka odvěká,       Nebo také po Jičínce,  

z Javorníka pramení,       co protéká vesnicí, 

a vesničkou protéká,       odeslat po její vlnce 

kde se v peřej promění.      blahopřejnou zdravici. 

 

Až popluješ sluníčko,      Tebe zdravím vesničko, 

veřovickou oblohou,       s malebnými domečky,  

zastav se na kratičko       kde zapadá sluníčko 

o poledni nad Dlouhou.      za hodslavské kopečky. 

 

Po paprscích zvesela,       Až za třpytu hvězdiček 

tlumoč pozdrav ode mne,      vzplanutých na nebíčku 

když zazní zvon z kostela      vyjde zlatý měsíček 

a oznámí poledne.       pozdraví mi vesničku. 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

dovolil jsem si tento úvodník začít zdravicí naší vesničky – básní Veřovická písnička, jejímž 

autorem je pan Ladislav Bartoň. Za to mu patří veliké poděkování.  

Pomalu se nám klube sluníčko, příroda se nám začíná vybarvovat, občané se začínají probouzet 

ze zimního spánku, což je fajn a mám z toho velikou radost, jelikož aspoň vím, že stále žiji ve 

Veřovicích, a tak - DYCKY VEŘOVICE!. Myslím si, že zima a zimní čas ještě svoji podobu 

ukáže a definitivně se s námi nerozloučil. 

Vážení a milí spoluobčané, i my a práce na stavbě: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“ jsme 

v zimním období malinko odpočívali. Momentálně se stavba již začíná naplno rozjíždět a v obci 

začne opět stavební ruch, na který jsme si již zvykli, ale někteří si stále zvykají a někteří si 

zvyknout bohužel nemohou. Co s nimi uděláme? Jednoduchá odpověď - oni si budou muset 

zvyknout a pokusit se spolupracovat s námi společně ke zdárnému dokončení této obrovské 

stavby.  

Přeji krásně prosluněný jarní čas. 

Martin Fojtík, starosta obce Veřovice  



USNESENÍ  

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 19.02.2019 
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

 

5/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Zdeněk Bartoň a Ing. Iva Šumšalová 

5/2 

schvaluje upravený program 5. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

5/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Šťastný a Ing. Petr Vybíral 

5/4 

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru 

5/5 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru 

5/6 

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

místostarostou obce Františkem Černochem 

5/7 

bere na vědomí Zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků obce Veřovice k 31.12.2018 

5/8 

schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice na 

základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ mezi 

obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 

702 18 Ostrava, IČ: 70890692 ve výši 18.000,- Kč, účelově určenou na spolufinancování projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizované příjemcem v rámci Operačního programu 

Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161  

5/9 

ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 

72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Františka Černocha, 

nar. 14.5.1958, bytem Veřovice 495. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena 

k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách, a to na všech valných 

hromadách (řádných, mimořádných, nebo náhradních) konaných v době od udělení této delegace do dne 

31.10.2022. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo 

něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Martinu Fojtíkovi, nar. 1.1.1987, bytem 

Veřovice 568 

5/10 

bere na vědomí rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2019 dle přílohy podkladového materiálu 

5/11 

bere na vědomí Zprávu revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice ze dne 21.12.2018 dle přílohy 

podkladového materiálu   

5/12 

bere na vědomí žádost paní I. H., Veřovice, 742 73 Veřovice o dořešení majetkoprávních vztahů 

5/13 

schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo obrany na zabezpečení péče o 

válečné hroby na akci: „Restaurování kamenného pomníku obětem 1. sv. války ve Veřovicích“ 

 

          Martin Fojtík                        František Černoch  

          starosta obce              místostarosta obce 
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Důležité upozornění pro občany  

Stavba: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“ 

Vážení a milí spoluobčané, 

prosím Vás, dbejte na bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště. Dodržujte pokyny, 

které budou stanoveny vždy při prováděných pracech (nevstupovat, hrozí pád, silnice 

uzavřena, silnice neprůjezdná, objížďka..)!!! Při stavbě se budou v obci pohybovat 

velká dopravní vozidla, výkopová a manipulační technika, těžké stroje. Ještě jednou - 

DBEJTE NA ZVÝŠENOU BEZPEČNOST OSOB A DĚTÍ v blízkosti stavby!!! 

Prosím Vás, nepodceňujte toto upozornění. Nejcennější na světě co máme, je 

zdraví!!! Děkuji. 
Neustále budete informováni, kde a jak budou probíhat stavební práce, kde budou dopravní 

uzavírky, kde bude omezený provoz, kde bude nutno dbát na zvýšenou bezpečnost osob a dětí 

poblíž staveniště. Tímto Vás chci požádat a vyzvat Vás, občany, abyste mne při jakémkoliv 

problému, nejasnostech technických záležitostech, sporech majetkoprávních, při poškození 

Vašich majetků a dalších problémech, neprodleně informovali. Jsem tady od toho, abych s Vámi 

řešil vše přímo na místě stavby u daného problému. 

 
Předběžný harmonogram výstavby na období březen, duben, květen 2019.  

Úsek od čistírny odpadních vod na malou stranu za Restaurací Dolní Dvůr směrem do „cigánské 

ulice“ až po „Grozmannův most“. Dalším úsek bude ulička pod nákupním střediskem směrem od 

rodiny Zapletalů č.p. 116 kolem řadových domků až k rodinnému domu Ing. Břetislava Piteráka. 

Dále úzká ulička pod a za nákupním střediskem až po bytovku č.p. 521. Dalším úsekem budou 

uličky za železničním mostem pod restaurací u Američana směrem vlevo od železničního mostu 

do obou dvou uliček. Dalším úsekem bude ulička směrem do obecního lesa za železničním 

přejezdem směrem na Frenštát pod Radhoštěm a dále se bude postupovat v uličce směrem do 

kolonie a následně se budou práce posouvat po malé straně kolem potoka až po Lacinovo území. 

Posledním úsekem, kde budou probíhat stavební a výkopové práce na stavbě: „Kanalizace a ČOV 

v obci Veřovice“, bude slepá ulice naproti bývalého objektu SITEX směrem k panu Mikulenkovi 

Rostislavovi č.p. 136 dále k rodině Markových č.p. 163 a na druhou stranu uličky směrem 

k rodině Görigových č.p. 468 a v neposlední řadě práce budou probíhat na stavbě čističky 

odpadních vod, která se nachází při výjezdu z obce Veřovice směrem na Mořkov vpravo pod 

Pěstitelskou pálenicí a sadem švestek.  

Jestli nebudeme spolupracovat všichni společně, tuto akci bude těžké zvládnout! 

Děkuji všem za pochopení a jsem připraven jakýkoli problém řešit přímo na stavbě.  

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

SEMAFORY V OBCI A JAK JE SPRÁVNĚ POUŽÍVAT 
Vážení spoluobčané, 

dne 19. února 2019 byly zkolaudovány v obci Veřovice dva přechody. Jeden společně 

s autobusovými zastávkami u nákupního střediska. Druhý přechod se semafory je u nového 

obecního úřadu. Oba přechody by měly přispět ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti 

chodců v obci.  

Vzhledem k tomu, že mnoho občanů i dětí stojí na přechodu a čekají, až jim naskočí zelená pro 

přecházení, chceme Vás tímto informovat, jak tento semafor správně funguje. 

Pro automobily i pro chodce svítí na semaforech stále červená barva. Pokud přijíždí auto, které 

jede rychlostí do 50 km za hodinu, semafor přepne na zelenou. Pokud však chce chodec přejít na 

druhou stranu přechodu, musí zmáčknout na sloupu žluté tlačítko s nápisem „STISKNI“ a vyčkat, 

až mu naskočí zelený panáček. Teprve potom bezpečně přejde na protější stranu. 

František Černoch, místostarosta obce                    3 
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Zveme rodiče s dětmi k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020,  

který se uskuteční 

v úterý 2. dubna od 14:00 do 17:00. 
 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013  

a děti s odloženou školní docházkou. 
 

 

Informace k zápisu do 1. třídy 

Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, žádost o přijetí 

a zápisní list vypíše během zápisu ve škole. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé 

a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní 

docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky 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. 

Rodiče dětí, které měly loni odklad školní docházky, zveme také s dětmi k zápisu.  

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů 

pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a vyvěšením na dveřích 

ZŠ a MŠ Veřovice. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.  

Mgr. Renata Štěpánová  

Recitační soutěž 

V úterý 19. února proběhla na 2. stupni recitační soutěž. Postupně jsme mohli slyšet umělecký 

přednes básní i prózy, které recitovali žáci 6., 7.a 8. třídy. 

Do dalšího kola postupují Matyáš Matúš a Marian Pitel z 6. třídy (3. kategorie) a Magdaléna 

Cibulcová a Veronika Pítrová z 8. třídy (4. kategorie). 

V pátek 22. února proběhla soutěž na 1. stupni. Bylo možno vyslechnout mnoho krásných 

básniček, ze kterých šlo jen těžko vybrat dva nejlepší z každé kategorie. Nakonec postupují 

Hana Guryčová a Anna Cibulcová z 3. třídy (1. kategorie) a Klára Demeterová z 5. třídy 

a Marek Šumšal ze 4. třídy (2. kategorie). 

Blahopřejeme. 

                                                                 4                                         Mgr. Martina Šlapalová 
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Lyžařský kurz 8. a 9. třídy - Karolinka 

V neděli 27. ledna jsme v odpoledních hodinách vyrazili se žáky 8. a 9. ročníku na lyžařský kurz 

do Karolinky. Ubytovali jsme se v penzionu Sklář a pobyt zahájili večeří. V pondělí ráno byli 

žáci rozděleni do družstev dle jejich výkonů, které si rozdělily zkušené instruktorky lyžování 

i snowboardingu. Průběžně se všichni žáci naučili lyžovat a jezdit na snowboardu. Zdatnější 

lyžaři se zdokonalovali a snažili se své lyžařské umění vylepšit. Počasí nám přálo, zažili jsme 

lyžování v mlze, při sněžení, avšak ve středu se dostavila zasloužená odměna v podobě modré 

oblohy a sluníčka. Ve čtvrtek jsme zakončili kurz závody ve slalomu, obědem a předáváním 

výpisu vysvědčení. Ve zdraví a s novými zážitky jsme se vrátili domů. 
Výsledky závodů: 

Kategorie dívek 

1. místo Tereza Pítrová 

2. místo Magdaléna Cibulcová 

3. místo Veronika Bartoňová 

Kategorie chlapců 

1. místo Jakub Sazovský 

2. místo Ondřej Novák 

3. místo Daniel Pavel 

Kategorie snowboard 

1. místo Nicole Michelle Gould 

Skokan lyžařského kurzu 

Michal Kováčík 

Absolutní vítěz a sympaťák kurzu 

Jakub Sazovský                 

                                  Mgr. Karolina Guzdková, Mgr. Kateřina Rašková, Bc. Kateřina Podhráská 

Pozvánka na den otevřených dveří 

 



Bobovačka ve školní družině 

Letošní zimu jsme si skutečně užili. Kdy to jenom šlo, trávili jsme zasněžené lednové a únorové 

dny na našem oblíbeném kopci a sjížděli ho na bobech, talířích a sáňkách. Otestovali jsme také 

naše trojdisky od Ježíška a fakticky skvěle svištěly. Pořádali jsme závody a koulovačky a bylo 

to moc prima. A protože nás zima velmi inspirovala, zůstali jsme jí věrni i v další oblíbené 

družinové akci… 
 

Polární zvířecí olympiáda 

Drželi jsme se letos opět tradice a naši únorovou olympiádu jsme rozdělili na několik částí. 

Nejdříve jsme zhlédli dokumentární film „Polární svět“. Byla to nádherná podívaná na zasněžené 

a zledovatělé oblasti a žasli jsme, jak si zvířata umí v tak drsných a mrazivých podmínkách 

poradit. Své postřehy a poznatky jsme měli potom příležitost ukázat v kvízu, který vždy po filmu 

následuje. Završením všeho byla zábavná část v tělocvičně – samotná olympiáda se stanovišti, jak 

se patří. Tentokrát nám pomáhali – sněžný králíček, polární liška, lední medvídci, sob a tučňák. 

S jejich pomocí a asistencí jsme lovili rybičky poslepu, stavěli ohniště – vatru, závodili 

na sněžnicích a ledových krách, pochodovali jako tučňáci, skládali puzzle a vyráběli každý svého 

tučňáka. Proběhlo i vyhodnocení, ale úplně nejvíc bylo to, že jsme se pobavili, zasmáli se a taky 

se něco nového dozvěděli. Odměněni za svou píli byli úplně všichni, kdo se zúčastnili. 

Děkujeme našim dětem, které se zhostily na jedničku zodpovědného úkolu na stanovištích 

a pomohly udělat radost ostatním. 

Vychovatelky školní družiny 

Tematická setkávání s rodiči splnila svůj účel 

V rámci projektu Srdcem k dětem z programu OP VVV Šablony pro MŠ a ZŠ spolufinancovaný 

Evropskou unií jsme realizovali několik setkání s rodiči za přítomnosti externích lektorů. Tato setkávání 

realizujeme již druhý školní rok. 

První akcí v tomto školním roce bylo setkání na téma Lidských potřeb s uznávanou odbornicí v oblasti 

pedagogiky u nás,  průkopnicí  programu Začít spolu a dlouholetou ředitelkou MŠ paní Mgr. Julianou 

Gardošovou. Toto téma považujeme za velmi důležité, protože jedním z významných činitelů prevence 

poruch zdraví dětí je požadavek uspokojování základních potřeb jednotlivce. Druhé listopadové setkání 

paní lektorka rozšířila o téma Zvládání emocí a komunikace. 

V lednu jsme zaměřili setkání na téma Řečové dovednosti dětí.  Odbornice v oblasti logopedie Mgr. 

Dagmar Dedrle Vavrošová nás seznámila s vhodnými metodami pro všestranný rozvoj dítěte, které mají 

vliv na rozvoj řečových dovedností a které jsou základem zvládnutí čtení a psaní. 

Další setkávání jsme zaměřili na rodiče předškoláků. Odbornice na předškolní pedagogiku Mgr. Renata 

Šťastná objasnila poutavou formou rodičům základní informace týkající se školní zralosti a připravenosti. 

Druhé setkání bylo zaměřeno na potřebu pravidel a jejich nastavování a dodržování. 

Na posledním setkání v tomto školním roce se zaměříme na jednotlivé techniky a vychytávky, které 

dětem pomohou při osvojení určitých dovedností.  

Setkání se uskuteční s paní Mgr. Renatou Šťastnou ve čtvrtek 21. 3. v 15:45 hodin v MŠ. 

          Mgr. Renata Štěpánová 
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Zprávy o činnosti mateřské školy Veřovice za měsíc únor 2019 

Únor je měsíc karnevalů, radosti a smíchu a v mateřské škole bylo také pěkně veselo! 6. 2. se ve 

třídě Veverek konala beseda na téma „Řeč“. Zajímavé informace rodičům sdělovala odbornice 

v oblasti logopedie a rozvoje řečových dovedností – Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošová. 7. 2. k nám 

do mateřské školy zavítalo divadlo Koloběžka, které si pro nás připravilo Popletenou zimní 

pohádku. Dětský smích se rozléhal až na zahradě. I 12. 2. bylo pořádně veselo, neboť se 

v mateřské škole konal karneval. Děti již ráno přicházely do mateřské školy v nejrůznějších 

kostýmech, ve kterých trávily celý den. V tělocvičně byl pro obě dvě třídy přichystán zábavný 

program. Děti měly možnost plnit zajímavé úkoly hned na několika stanovištích, např. přenášely 

vatové kuličky z jedné misky do druhé, odfoukávaly plastový kelímek pomocí brčka, či 

shazovaly kuželky punčocháčemi, které měly navlečeny na hlavě. Až si připravené úkoly 

vyzkoušely všechny děti, dali jsme se do tance a tancovali jsme dokonce i s balonky, které nám 

nesměly upadnout na podlahu. Na karnevalu nesměla chybět ani oblíbená „židličkovaná“ a 

promenáda v maskách a vše bylo zakončeno bohatou tombolou.  

21. 2. k nám do mateřské školy opět zavítala odbornice na předškolní pedagogiku – Mgr. Renata 

Šťastná, která si pro rodiče tentokrát připravila zajímavé informace týkající se pravidel. 19. a 21. 

2. třídu Veverek navštívili pedagogové ze základní školy Veřovice, kteří měli možnost posoudit, 

zda jsou naši předškoláci zralí a dostatečně připravení na nástup do 1. třídy.  

A čemu byla tento měsíc věnována naše pozornost? Ve třídě Ježečků si děti povídaly o karnevalu 

a následně se zaměřily i na hudbu, která ke karnevalovému veselí neodmyslitelně patří. Z dětí se 

stali šikovní muzikanti a nakonec dokonce i výrobci ukulele. Ve třídě Veverek jsme se také 

zabývali karnevalem. Poté jsme se však zaměřili na téma „Jídlo“. Děti rozlišovaly, které 

potraviny našemu zdraví prospívají a které mu naopak škodí, ochutnávaly různé druhy ovoce a 

zeleniny, tvořily si ovocné špízy, „pekly“ papírovou pizzu dle předloženého „receptu“, skládaly 

rozbitá papírová vajíčka, třídily fazole dle barvy a dělaly i spoustu dalších zajímavých činností. 

Rodičům bychom rádi poděkovali za ovoce a zeleninu, kterou přinesli. Děti tvoření špízů moc 

bavilo a ovoce a zeleninu jsme využili i při hrách sloužících k rozvoji zrakového vnímání. Vaší 

spolupráce si velmi ceníme.                                                                           Bc. Lenka Matulová  

 

 

P O Z V Á N K Y  
 
Odbor sociálních věcí MĚSTSKÉHO ÚŘADU FRENŠTÁT  p.R. vás zve…… 

 

Přijďte si poslechnout interaktivní seminář "PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB S DUŠEVNÍM 

ONEMOCNĚNÍM - ANEB NEJSTE NA TO SAMI…“ paní Bc. Marty Machové 

(lektor a konzultant v oblasti sociálních služeb, auditor a externí spolupracovník České 

alzheimerovské společnosti). 

Jde o seminář, který připravuje zdejší odbor sociálních věcí pro všechny, kteří pečují o osobu 

s duševním onemocněním, např. s Alzheimerovou chorobou).   

Přijďte načerpat nové zkušenosti a získat nové informace.   
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Kdy: STŘEDA 24. DUBNA 2019 V 16:00 HODIN 

Kde: DŮM KULTURY FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, I. PATRO  

VSTUP VOLNÝ, VÝTAH K DISPOZICI.  

Zveme všechny, kterých se tato problematika dotýká, zveme všechny, které uvedená problematika 

zajímá. 

 

 
Odbor sociálních věcí MĚSTSKÉHO ÚŘADU FRENŠTÁT  p.R. vás zve……  

Chcete-li se lépe vyznat ve svých financích, ve svém vyúčtování, a pokud Vás zajímá téma 

osobních financí, a s tím spojených možných rizik - přijďte si poslechnout zajímavý seminář 

„FINANČNÍ GRAMOTNOST – PRO VEŘEJNOST“. 

Zdejší odbor sociálních věcí připravuje tento seminář ve spolupráci se Sdružením obrany 

spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., jejichž lektorky (právnička a předsedkyně) s letitou praxí ve 

spotřebitelské problematice vedou seminář zábavnou formou s uvedením případů z praxe. 

Kdy: STŘEDA 22. KVĚTNA 2019 V 16:00 HODIN 

Kde: DŮM KULTURY FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, I. PATRO  

VSTUP VOLNÝ, VÝTAH K DISPOZICI.  

Zkušenosti a nové informace určitě všichni využijeme v běžném životě.   

Zveme všechny, které zajímá problém osobních financí. 
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Přijmeme servírku nebo číšníka, bližší informace 

v restauraci nebo na tel.č.:  602 704 975 
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POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 
Honební společnost ve Veřovicích 

Honební výbor HS Veřovice Vás zve na valnou hromadu členů HS Veřovice, která se uskuteční v pátek 

12. dubna 2019 v 17:00 hodin v Kulturním domě ve Veřovicích.  

Prezentace členů bude probíhat již od 16:30 hodin. Pokud se nemůžete z vážných důvodů dostavit osobně, 

zmocněte přiloženou písemnou plnou moc k Vašemu zastupování jiného člena HS nebo plnou moc zašlete 

na níže uvedené adresy členů výboru HS (plná moc – tiskopis si můžete vyzvednout na OÚ ve Veřovicích 

nebo odstřihnout v tomto zpravodaji – viz. níže). 

Jednu hodinu před konáním valné hromady je možno nahlédnout v místě konání VH do materiálů VH.  

Občerstvení zajištěno: jelení guláš, pivo, limo, káva 

Adresy členů výboru HS: 

Libor Matúš, Sadová 19, 702 00 Ostrava 1 

Jaromír Křížek, Veřovice 550, 742 73 Veřovice  

Miroslav Pítr, Veřovice 42, 742 73 Veřovice  

Vladimír Matúš, Veřovice 21, 742 73 Veřovice  

Petr Šimek, Veřovice 465, 742 73 Veřovice  

Hlavní body programu valné hromady:  

1. Zahájení 

2. Volba orgánů valné hromady (volba návrhové komise, volba sčitatelů, ověřovatelů zápisu a 

zapisovatele) 

3. Zpráva starosty HS 

4. Zpráva o finančním hospodaření HS Veřovice 

5. Volba honebního starosty včetně sídla HS Veřovice  

6. Volba honebního místostarosty a členů nového výboru HS Veřovice  

7. Diskuse  

8. Schválení usnesení valné hromady  

9. Závěr 

Ve Veřovicích 1.3.2019     Libor Matúš, starosta HS Veřovice  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          

PLNÁ MOC 

Já ……………………………………………………………, rodné číslo …………………………… 

 

bytem v ………………………………………………………………………………………………… 

 

jako člen HS Veřovice zplnomocňuji pana/paní: ……………………………………………………… 

 

rodné číslo ……………………………………………………………………………………………… 

 

k mému zatupování na jednání valné hromady Honebního společenstva Veřovice, která se bude konat 

v pátek dne 12. dubna 2019 v sále KD ve Veřovicích. Zmocněnec je oprávněn činit veškeré úkony 

spojené s účastí valné hromady HS Veřovice.  

V ………………………………………………….. dne ………………………..  

Zmocnitel ………..……………………………….. 

Tuto udělenou plnou moc  

přijímám …………………………………………………………………………………………….  



Poděkování AFC Veřovice z.s.,  - sportovní ples ve stylu Black&White 

Dne 16.2.2019 se uskutečnil sportovní ples ve stylu Black&White, který pořádal fotbalový klub 

AFC Veřovice z.s. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili ve 

stylu Black&White a tím přispěli k dobré úrovni plesu. Zároveň bych chtěl také poděkovat 

funkcionářům, hráčům, hráčkách, organizátorům a příznivcům, kteří se podíleli na přípravě plesu. 

Poděkování patří i Kopřivnické skupině KopRock za hudební produkci a především občanům 

naší obce za finanční podporu. Velké dík patří podnikatelským subjektům a osobám, kteří se 

finančně nebo věcnými dary podíleli na zajištění bohaté tomboly. 

Mezi ně patří: Marie Machová – cukrářství, Marcel Fojtík, AFC Veřovice, z.s., Jiří Švancer, 

Stolařství – Pavel Klimpar, Ing. Karel Trlica a Ing. Lenka Trlicová – projektové inženýrství, 

Tomáš Gold - fy. Goldys, Michal Šmahlík – kovoobrábění, Kadeřnictví – Věra Černochová, 

Tesařství Tomáš Křížek a Roman Křížek, Marta Surovcová, Roman Jalůvka – zubní ordinace, 

Jakub Satek – Network 24, Martin Satek – instalatér, Květinářství – Lukáš Beseda, Tomáš 

Křížek, Ladislav Bartoň – zdravá výživa, Lukáš Geryk – satelitní technika, Swietelsky s.r.o. - 

Ondřej Matúš, RWE – Petr Vybíral, Lipka HQ s.r.o., Milan a Martin Lacina – autoservis, 

Maloobchod a drogerie u Ivánka, zednické práce – Roman Mička, PVC okna – Petr Guryča, 

Michal Piterák – pálenice, Hana Černochová – pekárna, Kadeřnictví – Petra Popová, Jaroslav 

Balcárek – Restaurace Na Fojtství, Irena Lacinová Tóthová – kadeřnictví, LUČINA s.r.o. 

Veřovice, Restaurace u Sudu, Hospoda na Nádraží - Miroslava Kuncová, fy. ALVE s.r.o., Radek 

Pavelčák – stolařství, Jaroslav Lošák, Aneta Soběhartová, Řeznictví Gold, Lubomír Jeřábek – 

elektromontáže, Pavel Matúš – Matúš Trade, Štěpánka Vroblová, Radomír Pavliska – žaluzie, 

TS-Valašské Meziříčí, fy. Slumeko Kopřivnice,  Miroslav Kolář, Martin Novák – fy. Nowatop, 

Martin Vymětalík, Čalounictví Marroti - Balcárek Daniel a Lucie, Drogerie 

Teta Frenštát pod Radhoštěm, Obec Veřovice, Jiří Tobiáš ml., Zdeněk 

Bartoň, Zelenka – plošiny Nový Jičín, Michalovo pekařství, Michal Novák – 

Open sport, Michal Šmahlík kovoobrábění, Kurečka Kopřivnice, Karolína 

Guzdková a Gabriela Guzdková.  

Martin Fojtík – předseda AFC Veřovice z.s.   

 

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 

 
TURNAJ V MARIÁŠI – Restaurace U Sudů Veřovice 

Dne 23. února 2019 se uskutečnil v Restauraci U Sudů ve Veřovicích turnaj 

v karetní hře MARIÁŠ. První místo obsadil Pavel Straka, 2. místo K. Šafář 

a 3. místo J. Volek. Děkujeme za účast všem hráčům. Poděkování za pěkné 

ceny patří i všem sponzorům: 

Milan Geryk (Pupek), Potraviny U Ivánků, Revin Frenštát pod Radhoštěm,  

Řeznictví Gold Veřovice, Květinářství Lukáš Beseda,  Obecní úřad Veřovice, 

Zbyněk Černoch (Pilek), Radek Novák (Čoki), Peter Sýkora a René Matúš. 
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V ý z v a: 

Žádáme občany, majitele rodinných domů níže uvedených č.p., aby si vyzvedli na Obecním úřadě ve 

Veřovicích projektovou dokumentaci k vodovodní přípojce: 

Č.p.: 158, 183, 322, 325. Doplatek činí 1.500,- Kč. 

 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 

zaslal na zdejší obecní úřad informaci, že udělil nejvyšší zlatou medaili 

prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve občanovi 

naší obce panu Bc. Radku Nakoukalovi.   Obec Veřovice mu touto cestou 

děkuje za příklad a oceňuje jeho hluboce lidský postoj.  

 

 
J U B I L A N T I  měsíce března 2019 

Josef Pavelka, Jindřiška Strzyžová, Zdeněk Mach 

     Zdeněk Votava, Ing. Miloslav Kříž, Jan Rýc, Svatava Pavelková 

          Jarmila Zelenková, Miroslav Bartoň, Oldřiška Špačková, Marie Matúšová,  

              Jaroslava Černochová, Emil Hanzelka 

Gratulujeme jubilantům, kteří v měsíci březnu 2019 oslaví svá jubilea. Přejeme 

mnoho zdraví, spokojenosti a pohody. 

 

 
Poděkování: 

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě s panem Stanislavem Fojtíkem. 

Poděkování patří panu faráři, zpěvákům, hasičům a všem za slova soustrasti a květinové dary. 

Manželka a děti s rodinami 

 

Vzpomínka: 

Dne 2. března 2019 by se dožil pan Libor Urbanovský 75 let. Vzpomíná sestra Hana a neteř Jana 

s rodinou. 

 

Vzpomínka: 

Dne 11. března 2019 uplyne 1 rok od úmrtí pana Jana Cváčka.  

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomíná manželka Vlasta a děti s rodinami  

 

Vzpomínka: 

Dne 16. března 2019 vzpomeneme 18. výročí úmrtí naší milované maminky, babičky, prababičky, 

švagrové, tety, sestry, tchyně paní Ludmily Šenkeříkové. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s 

námi. S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Alena s manželem Láďou, vnučka 

Veronika s Liborem a synem Radímkem, syn Pavel s rodinou a dcera Ilona s rodinou a ostatní 

příbuzní. Nikdy nezapomeneme! 

 
Vzpomínka: 

Dne 24. března 2019 uplyne 5 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Jan Matúš.  

S láskou vzpomínají manželka Květoslava, syn René a dcera Pavla s rodinou. 
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