
 

            Duben 2019 

Motto 
„Kolik lásky dostaneme v dětství, tolik lásky si s sebou neseme celý život.“ 

       Richard Pachman 

Jednou z nejdůležitějších věcí v obci pro spokojenost občanů je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní 

péče. Místo toho je ale čím dál více nutné řešit v obci vandalismus a s tím spojené. Vážení a milí 

spoluobčané, vážení rodiče, prarodiče, milé děti, klukoviny, to známe všichni z nás. Pojďme si společně 

všichni zavzpomínat na své mládí přes školku mateřskou, základní, střední, vysokou, učiliště….až po 

dobu dospívání. Na chvíli se pozastavím sám u sebe a zavzpomínám na základní školu ve Veřovicích. Byl 

jsem obyčejný kluk a obyčejně jsem i zlobil, ano, to asi všichni musíme, a tak to taky je, že všichni někdy 

zlobíme. A tak to bude vždy i v budoucnu. Někdo zlobí méně, někdo více. Mohu se přiznat, že jsem i já 

ve škole pravidelně zlobil a jakožto kluk i sem tam něco „vymamlasil“.  

Víte, jaký jsem očekával trest? Trest byl zprvu od paní učitelky nebo pana učitele, kteří tento čin neboli 

mé zlobení ihned spatřili, dále to byl trest od třídního učitele, dále jsem byl potrestán v ředitelně u pana 

ředitele a doma u svých rodičů při provinění jsem byl potrestán jen jednou ve svém mládí. A určitě si 

všichni říkáte proč zrovna jen jednou? Trojí potrestání ve škole stačilo a když se mě zeptali doma mí 

rodiče, jestli jsem byl hodný nebo zlobil, tak odpověď byla vždy jasná. Nezlobil, tak zněla moje odpověď 

před rodiči. Poněvadž třikrát jsem dostal nařezáno v budově základní školy a po čtvrté už jsem si doma 

rozmyslel, co řeknu. A víte, jak to bylo? Bylo to tak, že to bylo vždy oprávněné a když jsem něco 

provedl, byl jsem si toho vědom, a za to, že jsem si byl vědom svého provinění, jsem musel i pykat. Když 

bych doma řekl rodičům, že jsem zlobil, dostal bych opětovně nařezáno. Víte, jak je to teď? Ten můj 

chlapec, ta moje holka, to moje dítě to v životě nemohlo udělat, bylo potrestáno neprávem, je to 

nejhodnější dítě na světě, je to dítě, za které dám ruku do ohně…..Můžu Vám něco poradit? Nedávejte, 

nebo se spálíte, a to hodně rychle. Každý z nás si v životě prošel dětstvím a ví, co se mu honilo hlavou a 

jaký byl a jak nám bylo „fajně“……. 

A takhle to začíná v dětství a pokračuje to dále do doby dospívání. V obci Veřovice se nám začíná čím 

dál častěji vyskytovat a na povrch objevovat vandalismus a vše kolem s ním spojené. Začíná se mi to 

nelíbit! Začínám si to vše monitorovat a začínám být také ten člověk, který Vám možná to vaše dítě 

přivede v noci domů a řekne, co provedlo a pak si uvědomíte, že není až tak zlaté, jak si myslíte. Začínají 

se nám množit útoky na občany nepřizpůsobivými lidmi, dochází k poškozování majetku občanů z 

Veřovic…..Tím chci hlavně apelovat na Vás, rodiče dětí a ještě k tomu nezletilých dětí, nebuďte 

zaskočení tím, že Vám starosta obce opravdu přivede Vaše dítě, které se takto chová, a které není až tak 

zlaté, jak si pořád myslíte a tvrdíte. Poněvadž, kdo má znát nejlépe obec a kdo ještě lépe její občany než 

starosta obce. 

Na poli zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče v obci bojujeme, bojujeme a bojujeme. Nevzdáváme 

se, ale tento boj bude hodně těžký. Všude určitě slýcháváte, že nejsou lékaři, nebudou lékaři a když budou 

lékaři, budou pracovat v zahraničí, v okolních městech a větších obcí. Do malých obcí na venkov se za 

žádnou cenu nehrnou. Od roku 2014, kdy jsem začal vykonávat v obci místostarostu, jsem se setkával na 

různých setkání představitelů obcí, měst i krajů s nedostatkem lékařů a dostupné, kvalitní péče. Na těchto 

setkání jsme jen slyšeli slova zmaru, bezmoci a utopie. Zástupci lékařských komor nám neustále sdělují, 

že my, jakožto obecní samosprávy, s tím nic neuděláme, dokud se k tomu nepostaví naše vláda. Ale my 

zástupci místních samospráv a svazu měst a obcí neustále apelujeme na naši vládu s prosbou vyřešení 

dostupné zdravotní péče na obcích a venkově. Doposud byl trend takový, že prvně to pocítily menší obce 



a dále to pociťují i střední obce a pocítili jsme to i my, občané z Veřovic. V naší obci byla zdravotní péče 

na vysoké úrovni, dostupná, kvalitní a hlavně byla v místě, což znamenalo to, že nebylo třeba dojíždět do 

okolních měst a větších obcí. Což nám všem ušetřilo mnoho času a nervů cestovat za lékařem i několik 

kilometrů daleko. S čím se momentálně potýkáme a na čem usilovně pracujeme nebo spíše neustále 

bojujeme, bojujeme a bojujeme je, aby se nám v obci podařilo opět zajistit a nalézt dětského obvodního 

lékaře pro naše děťátka a zubního lékaře pro dospělé, děti a mládež.  Jak již jsem zmiňoval výše 

nevzdáváme to, ale boj bude velice těžký. Přeji teplé slunečné jarní dny a zároveň krásné prožití 

Velikonočních svátků. 

   Martin Fojtík, starosta obce Veřovice 

 

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 19.03.2019 

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

6/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: František Černoch a Ing. Marcela Paseková 

6/2 

schvaluje upravený program 6. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

6/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Bartoň a Bc. Gabriela Lošáková, DiS. 

6/4 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru 

6/5 

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

místostarostou obce Františkem Černochem 

6/6 

bere na vědomí informace podané starostou obce a panem Josefem Lojanem, vykonávajícím technický 

dozor investora, o stavbě: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“ 

6/7 

schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 takto:  

příjmy:  111 608 289 Kč + 195 000 Kč = 111 803 289 Kč 

výdaje:  155 770 500 Kč + 102 000 Kč = 155 872 500 Kč 

financování:  44 162 211 Kč -  93 000 Kč =  44 069 211 Kč 

Úplné znění rozpočtových opatření č. 2/2019 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

6/8 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 150 000,- Kč spolku Amatérský fotbalový 

klub AFC Veřovice, z.s., IČ: 60336315, na dopravné a cestovné, sportovní vybavení a pomůcky, poplatky 

FAČR (rozhodčí, delegáti, startovné, registrace), pronájmy (tělocvična, hřiště Orlovna, zimní turnaje) a 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

6/9 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 70 000,- Kč spolku Lyžařský klub 

Veřovice, z.s. IČ: 14614570, na sportovní činnost, provoz sjezdovky a běžeckých tratí, úpravu terénu a 

opravu techniky, údržbu a provoz lyžařské chaty a areálu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace  

6/10 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 10 000,- Kč spolku Tenisový klubu 

Veřovice, z.s., IČ: 05469643, na nákup sportovního vybavení, pomůcky (tenisové míče, sportovní nářadí, 

dresy, potisk dresů, tenisové sítě, vybavení na tréninky a zápasy), úpravu dvorců (antuka, lajny), poplatky 

(registrace, platby, startovné), pronájmy (hala) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace  

6/11 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 70 000,- Kč spolku Orel jednota Veřovice, 

IČ: 65472233, na běžecký závod Veřovskou desítku (ceny pro závodníky a technické zabezpečení 

závodu), oddíl stolního tenisu (pořádání turnajů, soutěží, registrace, startovné, cestovné, sportovní 

materiál), činnost organizace – sportovní materiál (rakety, míčky, míče, sítě), startovné, registrace,  
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cestovné na závody a turnaje – běh, bowling, pořádání turnajů - stolní tenis, tenis, florbal, fotbal (ceny, 

příprava turnajů, startovné a sportovní vybavení), údržba areálu hřiště, nákup traktoru/sekačky a schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

6/12 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 50 000,- Kč spolku Český svaz včelařů, 

z.s., základní organizace Veřovice, IČ: 48430528 na výměnu oplocení dolní části pozemku, včetně 

pořízení a montáže branky pro pěší a brány pro vjezd a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace  

6/13 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 50 000,- Kč spolku Český zahrádkářský 

svaz, základní organizace Veřovice, IČ: 70239070 na odborné akce pro členy (včetně dopravy), 

rekultivace pozemku pro založení sadu (kultivace pozemku, oplocení), rekonstrukce objektu (vchodové 

dveře, nákup 2x kolečka, žebřík, nářadí a materiál) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace  

6/14 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 26 000,- Kč spolku Myslivecký spolek 

Veřovice, IČ: 47658169, na myslivecká políčka (náklady na orbu, osiva, ochranné postřiky, nafta), údržbu 

myslivecké chaty, výrobu mysliveckých zařízení a údržbu stávajících (řezivo, krytina, materiál), krmivo 

pro zvěř na přikrmování, nákup a výsadbu kulturních dřevin (jabloň, jeřáb ptačí, jírovec maďal) a 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

6/15 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 50 000,- Kč spolku Český kynologický 

svaz, ZKO Veřovice, IČ: 70914648, na poháry a odměny na závody, vybudování odvodňovacího kanálu a 

zpevnění terénu, servis zahradního traktoru, pořízení vstupních dveří do klubovny, modernizaci 

výcvikového zařízení dle nového zkušebního řádu, pořízení vodárny a schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace  

6/16 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 25 000,- Kč spolku Sbor dobrovolných 

hasičů Veřovice, IČ: 65471881, na nůžkové stany, stejnokroje (zimní kabáty k pracovním uniformám), 

nájem tělocvičny a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

6/17 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 15 000,- Kč spolku Děti s úsměvem, z.s. 

IČ: 01284185, na školení pro vedoucí (prázdninová škola Lipnice), organizaci letního tábora (ubytování, 

doprava, strava, pojištění, pomůcky) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

6/18 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 10 000,- Kč spolku Junák – český skaut, 

oddíl Veřovice, IČ: 14614782, na stany, materiál (papíry, psací a výtvarné potřeby, drobné nářadí), drobné 

odměny, sportovní vybavení, nákup metodických knih, knih her, účastnické poplatky, kurzy a schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

6/19 

rozhodlo o poskytnutí daru z rozpočtu obce Veřovice ve 8 000,- Kč Scholce Veřovice, na přehlídku 

duchovních písní v Luhačovicích (doprava), soustředění (doprava, ubytování) 

6/20 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 10 000,- Kč spolku Dechová hudba 

Galička, IČ: 03591441, na 12x krojové košile, 1x ženský kroj a schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace 

6/21 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 40 000,- Kč Římskokatolické farnosti 

Veřovice, IČ: 48430641, na farní den (hudba, zapůjčení stanu, občerstvení) a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

6/22 

rozhodlo o zřízení 1 stálého pracovního místa u obce Veřovice – na úklid a údržbu v obci Veřovice 
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6/23 

schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dodávce služeb mezi obcí 

Veřovice, Veřovice 670, 742 73, IČ: 00298531 a TS Valašské Meziříčí s.r.o., se sídlem M. Alše 

833, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26814463. Předmětem dodatku je změna 

ceny služeb za sběr a svoz popelnic bez uložení odpadu v ní a prodloužení doby trvání od 

1.6.2019 do 31.5.2023 

6/24 

schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat Dodatek č. 19 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními 

stranami dne 1.5.2005 mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a TS 

Valašské Meziříčí s.r.o., se sídlem M. Alše 833, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 

26814463. Předmětem dodatku je změna cenových ujednání u jednotlivých druhů odpadů 

6/25 

schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění provozu 

sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu mezi společností ASOMPO, a.s., se sídlem 

Životice u Nového Jičína 194, 742 72, IČ: 25872826 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 

Veřovice, IČ: 00298531. Předmětem dodatku je změna ceny za odvoz a likvidaci biologicky 

rozložitelného odpadu 

6/26 

ukládá místostarostovi obce prověřit možnosti cenových nabídek na vývoz a likvidaci biologicky 

rozložitelného odpadu 

6/27 

schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat Dohodu č. 849/PR/KA/2015 o úpravě vodního díla 

z důvodu činnosti a umístění stavby do ochranného pásma vodního díla mezi obcí Veřovice, 

Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi 

Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665. Tato 

úprava se týká realizace stavby: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“ 

6/28 

schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7334R7334/05/15 

mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a Severomoravskými 

vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 

Ostrava, IČ: 45193665. Předmětem dodatku je změna ceny díla z důvodu realizace přeložek 

vodovodního řadu při stavbě: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“   

6/29 

schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ mezi Moravskoslezským krajem, se 

sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 

Veřovice, IČ: 00298531 ve variantě č. 2: částku ve výši 3 000,- Kč/dílčí projekt konečného 

uživatele, celkově však maximálně ve výši 90 000,- Kč 

6/30 

bere na vědomí žádost paní M. T., Veřovice, 742 73 Veřovice o prodloužení kanalizačního řadu 

k jejímu rodinnému domu  

6/31 

ukládá starostovi obce vytipovat lokality pro možné prodloužení kanalizačního řadu k novým 

nemovitostem do termínu 31.12.2019 

6/32 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje parc. st. 145/6, zastavěná plocha o výměře 10 m² 

v k.ú. Veřovice 
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6/33 

schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací 

č. NJ/43/i/2019/Ja mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

IČ:00095711 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 na pozemky v rámci 

stavby „Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice II/483 a II/480 včetně účelového odvodnění“ 

6/34 

schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi obcí 

Hodslavice, Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice, IČ: 00297917 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 

742 73 Veřovice, IČ: 00298531. Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod majetku do 

vlastnictví obce Veřovice – Varovný a vyrozumívací systém Veřovice, který byl pořízen z dotace 

Ministerstva životního prostředí z projektu CZ.1.02//1.3.00/10.09256 „Protipovodňová opatření 

Novojičínska“ 

 

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 HLAVNĚ 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 duben, květen, červen 2019 

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

po „Grozmannův most“. Dalším úsekem bude ulička pod nákupním střediskem směrem 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 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. Dalším 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. Další krátké uličky, kde budou probíhat stavební práce, budou ulička u č. p. 433 

p. Pavel Buček a č.p. 636 rodina Jurákova, č.p. 338 a č.p. 423, dále ulička u č.p. 612 rodina Zagórova, 

č.p. 189 rodina Gerykova a č.p. 5 rodina Vysocká a dále ulička u č.p. 634 Křížek Pavel, č.p. 307 Křížek 

Luděk, č.p. 331 Zdeněk Matúš. Od 1.4.2019 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 cca délka 400 m, dále úsekem od nového 

obecního úřadu směrem na horní konec až po nákupní středisko cca v délce 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.  

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

Děkuji všem za pochopení a jsem připraven jakýkoliv problém s Vámi řešit přímo na stavbě v terénu.  

5 



KANALIZACE OBCE VEŘOVICE – 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 hrazena 

částkou 1.500,-Kč. V neposlední řadě je potřeba u rodinných domků níže uvedeného seznamu č.p., aby se 

vlastník dané nemovitosti osobně dostavil na Obecní úřad ve Veřovicích a podepsal 2x situační výkres + 

plnou moc k zastupování při realizaci stavby domovních kanalizačních přípojek. Tímto bych chtěl 

poprosit a požádat tyto majitelé nemovitostí (viz. seznam níže), aby se dostavili v termínu 

nejpozději do 31. května 2019 na Obecní úřad ve Veřovicích k vyplnění a podepsání patřičných 

dokladů, aby bylo možno dále s těmito pracovat a dopracovat se k úspěšnému vydání územní souhlasu, 

územnímu rozhodnutí a vydání stavebního povolení na domovní část kanalizační přípojky 

k nemovitostem (rodinným domům).  

 

Seznam nemovitostí vzestupně dle čísla popisného:  

č. popisné - 2,3,9,13,15,16,17,18,22,28,42,45,53,60,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77, 

78,79,83,87,88,92,93,94,96,98,99,102,103,105,108,109,110,111,113,115,118,119,122,125, 

126,133,141,142,146,149,151,154,157,158,161,165,166,169,171,172,174,177,178,180,189, 

193,194,200,202,205,208,209,210,211,213,215,219,220,221,222,223,224,234,235,240,241, 

243,246,247,251,252,253,256,257,259,261,267,273,278,282,283,284,285,286,287,290,291, 

292,293,294,296,297,300,302,304,305,309,310,312,317,318,320,321,322,325,326,327, 

328,331,332,334,339,340,341,344,349,350,351,352,353,356,359,360,361,362,363,364,365, 

367,368,369,372,373,375,376,377,386,390,391,395,397,398,399,400,401,402,403,404,409, 

412,413,419,420,421,424,427,430,432,433,434,439,443,444,445,446,447,448,449,450,451, 

453,454,456,459,460,461,462,469,471,473,477,478,480,481,483,485,486,488,489,490,491, 

492,494,496,497,498,500,501,502,503,504,505,511,512,514,515,516,517,518,520,521, 

522,523,524,525,526,528,532,533,534,535,538,539,540,541,542,543,545,546,547,548,549, 

551,552,553,554,555,558,560,561,562,571,572,574,575,583,585,587,588,590,592,597,600, 

601,602,603,604,607,609,613,615,616,619,620,622,623,625,626,629,637,641,644,647, 

649,698, 

č. evidenční – 13,33,39,41,49,52,53,56,74,75,78, 

č. parcelní  –  parc. č. 716, parc. st. 794, parc. st. 796, parc. č. 907, parc. st. 915  

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 

 

 

UPOZORNĚNÍ pro občany: 

Dne 31.3.2019 uplynula doba splatnosti poplatku ze psa pro rok 2019. Vyzýváme občany, 

kteří  poplatek ve výši  120 Kč za jednoho psa dosud neuhradili, aby tak co nejdříve 

učinili, a to v pokladně obecního úřadu anebo převodem na účet obce Veřovice. 

Poplatek za komunální odpad činí 450 Kč za jednu osobu a je splatný do 30.6.2019. 

 

OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY: 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamují, že v úterý dne 9. dubna 2019 v době od 7,30 hod. –  

do 15,30 hod. bude na území celé obce Veřovice přerušena dodávka elektřiny.  

 

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU VEŘOVICE 

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny dne 9. dubna 2019 bude obecní úřad uzavřen. 
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Důležité upozornění občanům k vývozu směsného komunálního odpadu  

Vážení spoluobčané, jelikož při stavbě kanalizace a ČOV v naší obci dochází k zamezení 

nebo úplnému omezení vjezdu svozové techniky pro vývoz komunálního odpadu do ulic a 

místních komunikací, kde právě probíhají zemní práce, je zapotřebí, abyste své popelové 

nádoby přistavili k vývozu do míst nejlépe před staveniště, aby se k nim svozová technika 

dostala. V případě, že tak neučiníte, Vaše popelnice zůstanou nevyvezeny. Chápeme, že je 

to trochu práce navíc, ale pokud chcete mít své popelnice vyprázdněné, nezbývá nic jiného, 

než je přistavit na místo, kam se TS Valašské Meziříčí se svou svozovou technikou 

dostanou. Nebude se jednat o trvalý stav, ale pouze o dobu, po kterou v dané ulici budou 

probíhat výkopové práce a pokládání kanalizačního potrubí. Navíc se popelnice vyvážejí 

vždy v pondělí v lichém týdnu, tedy pouze dvakrát do měsíce. 

Děkuji Vám za Vaši vstřícnost a doufám, že většina z Vás tyto okolnosti pochopí a 

přizpůsobí se dané situaci. 

 

Vývoz biologicky rozložitelného odpadu 

První vývoz kontejnerů s biologicky rozložitelným odpadem v naší obci proběhne ve 

středu dne 17. dubna 2019. Kontejnery budou přistaveny na obvyklá místa už o víkendu, 

předcházejícímu prvnímu vývozu. V letošním roce bohužel došlo opět k navýšení ceny za 

vývoz jednoho kontejneru z původních 60 Kč na 100 Kč!!! Žádáme proto důrazně  občany, 

aby do přistavených kontejnerů dávali pouze takový biologický materiál, který nemohou 

kompostovat v kompostérech ve vlastních zahradách. Materiál do kontejnerů  ukládejte tak, 

aby byl kontejner vždy zcela zaplněn. Do kontejnerů prosím ukládejte listí, stonky a 

kořeny rostlin bez hlíny a větve stromů, které nemůžete štěpkovat, ale pouze v takových 

délkách, aby nezůstávaly viset na stěnách nádoby. Platíme opravdu za vývoz každého 

kontejneru.   

 

Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů 

Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů z domácností proběhne v naší obci 

v sobotu 18. května 2018 od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Vzhledem k nově zbudovanému 

přechodu a autobusovým zastávkám u nákupního střediska nebude možno provést sběr na 

parkovišti u NS z důvodu ztížené manipulace se sběrnými kontejnery a zhoršeným 

výjezdem z parkoviště. Proto v letošním roce bude vytvořeno pouze jedno sběrné místo a 

to na prostranství za kulturním domem ve Veřovicích. Sběr odpadů bude probíhat v době 

od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Žádáme všechny občany, aby velkoobjemový i nebezpečný 

odpad přiváželi až v době k odběru určené a nenaváželi jej na prostranství za KD dříve, 

aby mohla na místo najet firma se svou technikou. 

Děkujeme za pochopení. 

František Černoch, místostarosta obce 

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ: 

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s městem Frenštát p.R. zvou občany se zájmem o 

získání tzv. „kotlíkové dotace“ v rámci 3. výzvy na bezplatný informační seminář, který se 

uskuteční v pondělí 6. května 2019 od 15,00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ 

Frenštát p.R. v 3. NP přístavby radnice Javorník. Více informací na webových stránkách: 

www.lokalni-topeniste.msk.cz 
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NABÍDKA PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
 

Obec Veřovice nabízí zaměstnání pro 1 pracovníka (muže) 

Nástup do zaměstnání možný od 1.5.2019 

Místo výkonu práce: katastr obce Veřovice 

Pracovní poměr: na plný úvazek s tříměsíční zkušební dobou  

Náplň práce: údržba veřejných prostranství v obci, údržba a opravy majetku obce, drobné 

řemeslné práce, řízení motorových vozidel, řízení traktoru Kubota, práce se sekačkami a 

křovinořezy, zahradnické, zednické, svářečské a zámečnické práce menšího rozsahu, 

údržba komunální techniky, úklidové práce. 

Mzdové podmínky: měsíční hrubá mzda cca 17.000 Kč, možnost osobních příplatků za 

mimořádnou pracovní pohotovost a příplatků na stravování. 

Kvalifikační předpoklady: vyučen ve strojírenském oboru například: zámečník, 

nástrojař, údržbář strojů, řidičský průkaz skupiny B,T 

Z důvodů možných mimořádných pracovních pohotovostí budou při výběru upřednostněni 

zájemci s trvalým bydlištěm ve Veřovicích. 

Žádosti o zaměstnání s přiloženým životopisem: můžete zaslat poštou nebo doručit 

osobně na Obecní úřad ve Veřovicích do 18.4.2019 včetně. 

Kontaktní osoba: František Černoch 

mob.: 603 589 760 

e-mail: mistostarosta@verovice.cz 

 

 

TURNAJ VEŘOVSKÝ VŮL  

V sobotu dne 09.03.2019 se v klubovně fotbalového hřiště ve Veřovicích konal tradiční 

turnaj s názvem „Veřovský vůl“. Na 1. místě se umístili Milan Lacina - Jaromír Geryk,  

2. místo Zdeněk Tománek - Pavel Křížek, 3-4. místo Pavel Bartoň - Vladimír Tománek, 

Ladislav Marek - Jaromír Křížek. Všem blahopřejeme. 

Velké poděkování patří sponzorům za poskytnutí cen pro vítěze, a to Petru Blažkovi, 

Marasmoto s.r.o., Tomáši a Lucii Křížkovým, Maroti, Michalu Piterákovi, Martinu 

Vymětalíkovi, obci Veřovice, Petru Moravcovi, Tomáši a Romanovi Křížkovým, 

Zbyňkovi Černochovi, restauraci U sudů a také fotbalistům za možnost konaní této akce. 

Organizátoři akce Ivoš Matuš, Petr Kučera a Daniel Olšák. 

 

I N Z E R C E: 

Nabízím k prodeji  PALIVOVÉ  DŘÍVÍ  LISTNATÉ  TVRDÉ 

- délka 1 m rovnané štípané 

- špalky od 30 cm uzložené (nesypané) 

Možnost dovozu odběrateli. 

Kontakt: tel.č. 603 315 738 

 

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

Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný dům k rekonstrukci. Platba  

v hotovosti. Nabídky na tel.: 606 690 324 
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Den otevřených dveří 

V úterý 12. března na naší škole proběhl již tradiční Den otevřených dveří. Po úvodním krátkém 

programu si návštěvníci mohli prohlédnout školu, vyrobit drobné dárky, zkusit, jak jsou na tom 

v češtině a literatuře. Mohli také vidět nové knihy, které byly zakoupeny v rámci projektu Srdcem 

k dětem, chemické pokusy, práci s elektronickými stavebnicemi, divadlo, cvičení s míči, deskové 

hry, které hrají děti 1. stupně, v knihovně proběhla začátečnická lekce projektu Programujeme 

s legoroboty. Na chodbách i ve třídách byly vystaveny práce žáků. 

Všem děkujeme za návštěvu a už se těšíme na setkání v příštím roce. 

Mgr. Martina Šlapalová 

Naši recitátoři slavili úspěch 

Ve středu 13. března se v Kopřivnici konalo okrskové kolo recitační soutěže. Naši recitátoři byli 

velmi úspěšní – ve III. kategorii 1. postupové místo obsadil Matyáš  Matúš, ve IV. kategorii jako 

druhá postupuje Magdaléna Cibulcová a v II. kategorii obsadila 3. místo Klára Demeterová. 

Všem účinkujícím děkujeme za skvělou reprezentaci školy a postupujícím přejeme štěstí 

v okresním kole. 

Mgr. Martina Šlapalová 

Turnaj ve vybíjené žáků 1. stupně základních škol 

Jako každoročně se družstvo složené z žáků 3. - 5. třídy zúčastnilo turnaje smíšených družstev 

ve vybíjené. Jednalo se o okrskové kolo ve Frenštátě pod Radhoštěm, ze kterého vítěz postoupil 

do kola okresního. V naší skupině bojovala družstva Frenštát Tyršova, Frenštát Záhuní, 

Trojanovice a Veřovice. 

Naše děti srdnatě bojovaly ve všech utkáních, ale soupeři byli nad naše síly, a tak jsme nakonec 

obsadili 4. místo. 

Mgr. Vladislav Rusín 

Veselé zoubky v 1. třídě 

V úterý 12. března nás navštívily dvě lektorky z DM drogerie Nový Jičín. Přišly nám povídat, jak 

máme pečovat o svůj chrup, jak si správně čistit zoubky. Na zvětšených modelech si děti 

vyzkoušely čištění zubů. Získané  znalosti si otestovaly v připravených pracovních listech. 

Nakonec jsme zhlédli pohádku Hurvínek u zubaře a za odměnu všichni dostali milý dáreček. 

Děkujeme oběma lektorkám a DM drogerii. 

Mgr. Martina Macíčková 

OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů 

Ve čtvrtek 21. března se sedm našich žáků zúčastnilo městského kola OVOV na ZŠ Tyršova 

ve Frenštátě p. R. Soutěžící absolvovali pětiboj – hod medicinbalem, leh-sed, trojskok, švihadlo, 

dribling. Ve své kategorii se na krásném 1. místě umístila Nicol Novák a na 3. místě 

Jana Marková. Adéla Popová, Radek Demeter, Michal Černoch, Marek Plešek a Ondřej Novák 

podali také výborné sportovní výkony.  

Děvčatům moc gratulujeme a všem soutěžícím děkuji za skvělé výkony a pěkný sportovní zážitek. 

                                                                9                                            Mgr. Karolina Guzdková 
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Páťáci na CML ve Frenštátě pod Radhoštěm 

V pátek 15. března naši páťáci navštívili skvělou akci ve Frenštátu pod Radhoštěm nazvanou 

Centrální mozek lidstva (CML). Hravým způsobem se děti postupně během dvou hodin 

seznamovaly s různými zajímavostmi, které souvisí s fungováním našeho těla na základě různých 

fyzikálních a chemických pokusů. 

Co se nám líbilo: 

– nejvíc se mi líbilo, jak jsme byli u velikého stolu a odhalovali jsme zprávy, já jsem měla H2O 

(voda) 

– mně se nejvíc líbilo, jak jsme byli u ultrafialového světla 

– líbily se mi pokusy s lahvičkami, protože tam byly taky plameny 

– pěkné to bylo v místnosti, kde bylo to fialové světlo, protože tam šlo vidět, kdo má vyprané 

oblečení 

– mně se líbily pokusy s ohněm, jak jsem si namočila ruku do vody a zapálili mi ruku, ale vůbec to 

nepálilo 

– líbilo se mi v tmavé místnosti, kde mi svítila mikina, bylo to super a moc jsem si to užila 

– líbilo se mi, když jsme s Adamem míchali různé prvky a vždy vyšla nějaké jiná barva 

– nejvíc se mi líbilo v černé místnosti, jak mi svítila čelenka a taky jak dětem zapálili na dlani 

oheň a je to vůbec nepálilo, bylo to supéééér 

Mgr. Vladislav Rusín 

 

Školka Orlíček Veřovice informuje: 

Co vše se již událo v letošním roce? 3krát do týdne probíhá v dopoledních hodinách výuka 

pouze v anglickém jazyce.  V zimních měsících jsme pravidelně navštěvovali saunu 

v Orlovně, kde děti posilovaly přirozenou imunitu. V měsíci lednu jsme zahájili pravidelné 

návštěvy v městské knihovně ve Frenštátě pod Radhoštěm – na vzdělávací programy zde 

dojíždíme jednou do měsíce. V měsíci únoru jsme navštívili divadlo v Novém Jičíně – 

přestavení „Včelí medvídci“. V letošním roce proběhly také již dvě přednášky pro rodiče a 

veřejnost – první z přednášek byla na téma „Zdravá strava dětí“, kdy si mohli rodiče a 

veřejnost kromě teoretických rad také s dětmi jednoduché svačinky vyrobit. Druhá 

přednáška byla na téma „Sociální a emoční zralost dětí“. Děkujeme Vám za účast, dáváte 

nám tím najevo, že práce, kterou děláme, má smysl. Naplánovány máme také další 

přednášky – veškeré informace naleznete na našich webových stránkách – 

www.skolkaorlicek.cz. V letošním školním roce má již školka naplněnu celou kapacitu. 

V případě zájmu o místo v nadcházejícím školním roce se na nás neváhejte telefonicky či 

emailem obrátit.  

 Mgr. Kateřina Kellerová 
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Zprávy o činnosti mateřské školy Veřovice za měsíc březen 2019 

Březen - za kamna vlezem. Kamna jsme si s dětmi pro všechny případy raději vyrobili 

z kostek. Děti si zkrátka vždy umí poradit a vyzrát i nad počasím, které si z nás v březnu 

dělalo opravdu legraci.  

5. 3. si děti v mateřské škole užily zajímavé hudební představení, které bylo pojato formou 

příběhu, jež se týkal života známého hudebního skladatele – Antonína Dvořáka. Děti si 

poutavou a hravou formou osvojily základní informace o zmíněném umělci a seznámily se 

rovněž i s jeho tvorbou. Příběh byl proložen zpěvem, tancem, jednoduchými pohybovými 

doprovody i dramatizací. Děti měly možnost některé skladby doprovodit i na různorodé 

hudební nástroje a dovedly se opravdu pěkně sjednotit. Pan Antonín Dvořák by se nestačil 

divit, kdyby to slyšel!  

21. března nás opět navštívila odbornice na předškolní pedagogiku – Mgr. Renáta Šťastná, 

která rodičům odprezentovala zajímavé nápady týkající se uplatnění např. obyčejných 

letáků při rozvoji řeči, grafomotorických dovedností a sluchového či zrakového vnímání 

předškolních dětí. Rodičům byly poskytnuty rovněž i cenné rady související např. se 

správným úchopem tužky a podobně.  

26. března se v mateřské škole konala informativní schůzka pro rodiče. Zde byly rodičům 

předány informace týkající se chodu mateřské školy a akcí, které nás do konce roku 

v mateřské škole ještě čekají. 

Ke konci března jsme se všichni vydali k nedalekém potoku pálit Mařenu. Cestou jsme 

zpívali písničky, hráli na hudební nástroje a vyháněli zimu jak to jen šlo. Pevně věřím, že 

se nám tu zimu již podařilo vyhnat!  

A čemu byla v březnu věnována naše pozornost? Ve třídě Ježků se děti zaměřily na téma 

„Voda“. Děti realizovaly zajímavé pokusy, zkoumaly vzorky vody z různých potůčků a 

kaluží, které objevily v okolí mateřské školy a povídaly si o koloběhu vody. Ve třídě 

Veverek jsme již vítali přicházející jaro. Třídu jsme si ozdobili jarními výrobky, utvořili 

jsme si jarní bránu a také klíče, kterými jsme bránu první jarní den i společně otevřeli. Při 

pobytu venku jsme pozorovali charakteristické znaky přicházejícího jara. Hledali jsme 

první jarní květiny, poslouchali zpěv ptáků a zkoušeli sílu malých kopřiv, díky kterým 

budeme jistojistě zdraví po celý rok! V následujících dnech jsme se již také poté zaměřili 

na téma „Voda“.  

Bc. Lenka Matulová  
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P O Z V Á N K Y 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MĚÚ 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.   

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 MĚÚ 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. 

Zkušenosti a nové informace určitě všichni využijeme v běžném životě.   

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

Kde: DŮM KULTURY FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, I.PATRO,VSTUP VOLNÝ, VÝTAH K 

DISPOZICI.  

Zveme všechny, které zajímá problém osobních financí. 
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O Z N Á M E N Í   O KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU  
Starosta obce Veřovice podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského 

parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o z n a m u j e : 

Volby do Evropského parlamentu na území ČR se uskuteční  

ve dnech 24. a 25. května 2019 

 

- pátek 24. května 2019     hlasování od 14,00 hodin – do 22,00 hodin 

- sobota 25. května 2019   hlasování od    8,00 hodin – do 14,00 hodin. 

Volební místností v naší obci je budova Obecního úřadu Veřovice č.p. 670 (jeden volební 

okrsek).  

Voličem je  

* občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let 

* občan jiného členského státu EU, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let a je  

   nejméně od   10. dubnu 2019 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území  

   ČR 

Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a 

* nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví 

* nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva 

Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech. 

Žádost občana jiného členského státu EU o zápis do seznamu voličů pro volby do EP:  

* volič, který hlasoval na území ČR v minulých volbách do EP, je automaticky zapsán v  

   seznamu voličů pro volby do EP 

* volič, který na území v ČR v minulých volbách do EP nehlasoval, ale hlasoval ve  

   volbách do zastupitelstev obcí, musí do 14. dubna 2019 požádat svůj obecní úřad o  

   přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do EP 

* volič, který na území ČR doposud nehlasoval v žádných volbách, musí do 14. dubna 

   2019 požádat svůj obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP. 

Bližší informace – stránky Ministerstva vnitra www.mvcr.cz 
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným 

občanským průkazem, platným cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem ČR 

anebo cestovním průkazem. Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o 

povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.  

Způsob hlasování:  

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem a 

vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Zde si vybere hlasovací lístek toho 

kandidujícího subjektu, pro který chce volit. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš 

dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. 

Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému předostnímu 

hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Hlasovací lístky budou 

dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Volič hlasuje osobně, zastoupení není 

přípustné.  

Voličský průkaz: 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to v listinné 

podobě s ověřeným podpisem žadatele nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným 

elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 

schránky do 17. května 2019. Konec lhůty pro osobní podání žádosti je dne 22. května 2019 do 

16,00 hodin. Obecní úřad předá osobně anebo zašle voličský průkaz voliči na jím zvolenou 

adresu nejdříve 9. května 2019.                                                              Martin Fojtík, starosta obce 
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P O Z V Á N K A - na valnou hromadu Lyžařského klubu Veřovice z. s. 

Výbor LKVE zve všechny své členy na valnou hromadu, která se bude konat v sobotu dne 

13. dubna 2019 

na lyžařské chatě se začátkem v 15 hodin s následujícím programem: 

1. Zahájení 

2. Volba komisí - mandátové, volební, návrhové  

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Zprávy 

• O činnosti LKVE od poslední VH 

• O hospodaření klubu 

• O investičních akcích a údržbě majetku klubu 

• Revizní komise 

• O členské základně a placení členských příspěvků 

5. Diskuze a občerstvení 

6. Volba nového 5 členného výboru a nové revizní komise 

7. Přednesení a schválení usnesení VH 

8. Závěr VH 

Podle stanov LKVE má každý člen povinnost zúčastnit se jednání VH a právo vyjádřit se 

k práci výboru, zapojit se do diskuze a volit nový výbor a revizní komisi. Výbor LKVE věří, že 

každý člen splní svou povinnost tak, aby se valná hromada stala usnášeníschopnou.  

Výbor LKVE 
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Rozlosování soutěží_AFC Veřovice_jaro 2019 poslední změna dne: 11.3.2019 

Datum Den Čas Kolo   Domácí   Hosté výsledek 
odjezd 

bus  
24.03.2019 Ne 15:00 15. muži Mořkov - AFC  

  
30.03.2019 So 15:30 16. muži AFC - Ostravice  

  

06.04.2019 So 10:00 15. žáci Štramberk - AFC  
9:00 

malý 
bus 

07.04.2019 Ne 15:30 17. muži Odry - AFC  
  

13.04.2019 So 10:00 8. ženy AFC - Jakartovice  
  

13.04.2019 So 13:00 12. žáci AFC - Vlčovice-Mniší  
  

13.04.2019 So 16:00 18. muži AFC - Skotnice  
  

20.04.2019 So 16:00 19. muži AFC - Raškovice  
  

20.04.2019 So 13:00 13. žáci AFC - Troj-Bystré  
  

20.04.2019 So 13:00 9. ženy Loděnice - AFC Holasovice 
10:30 

malý 
bus 

26.04.2019 Pá 16:30 14. přípravka AFC - Tichá  
  

27.04.2019 So 10:00 10. ženy AFC - Sl. Ostrava  
  

28.04.2019 Ne 16:30 20. muži Starý Jičín - AFC  
  

03.05.2019 Pá 17:00 15. přípravka AFC - Příbor  
  

04.05.2019 So 13:30 16. žáci AFC - Příbor  
  

04.05.2019 So 16:30 21. muži AFC - Spálov  
  

05.05.2019 Ne 15:00 11. ženy Český Těšín - AFC 
ÚT - Frýdecká 12:30 

malý 
bus 

07.05.2019 Út 17:00 11. přípravka Troj-Bystré - AFC  
16:00 

malý 
bus 

10.05.2019 Pá 17:00 16. přípravka AFC - Troj-Bystré  
  

11.05.2019 So 10:00 12. ženy AFC - Štramberk  
  

11.05.2019 So 16:30 22. muži Kopřivnice - AFC  
  

12.05.2019 Ne 14:30 17. žáci Mořkov - AFC  
13:30 

malý 
bus 

17.05.2019 Pá 16:30 17. přípravka Lichnov - AFC  
15:30 

malý 
bus 

18.05.2019 So 10:00 13. ženy AFC - Lubina  
  

18.05.2019 So 14:00 18. žáci AFC - Lichnov  
  

18.05.2019 So 17:00 23. muži AFC - Tichá  
  

24.05.2019 Pá 16:30 19. žáci Vlčovice-Mniší - AFC  
15:30 

malý 
bus 

26.05.2019 Ne 17:00 24. muži Jeseník n O. - AFC  
  

26.05.2019 Ne 15:30 14. ženy Orlová - AFC 
Na 

Stuchlikovci 13:00 
malý 
bus 

29.05.2019 St 17:00 12. přípravka AFC - Lichnov  
  

31.05.2019 Pá 17:00 19. přípravka Tichá - AFC  
16:00 

malý 
bus 

01.06.2019 So 10:00 20. žáci Troj-Bystré - AFC  
9:00 

malý 
bus 

01.06.2019 So 17:00 25. muži AFC - Petřvald n M.  
  

07.06.2019 Pá 17:00 20. přípravka Příbor  - AFC  
16:00 

malý 
bus 

09.06.2019 Ne 17:00 26. muži Vlčovice-Mniší - AFC  
  

15.06.2019 So 17:00 14. muži AFC - Fryčovice  
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MELIBAGR         

Přípojky – kanalizační, vodovodní, plynové,  

elektro, výkopové práce,  terénní úpravy  

na špatně dostupných místech a další.              

Jan Melicher       

Tel: 605 413 822                                         

melibagr@seznam.cz 

www.melibagr.cz 

________________________________________________________________________ 

 

Jubilanti měsíce dubna 2019 

Kamila Mičková 

   Božena Petřeková, Věra Peňová, Josef Beseda 

       Marie Geryková, Dagmar Žingorová, Bohuslav Geryk 

          Miroslava Fojtíková, Anna Bartoňová, Jaroslav Kopecký 

              Božena Kociánová, Anežka Sýkorová, Jaroslav Holub                   

                   Božena Blažková                                        

 

Ať jako v jarní zahradě ve vašich dnech, týdnech i letech 

v radosti a dobré náladě, vše krásným květem kvete. 

Gratulujeme všem dubnovým oslavencům! 

 

 

Vzpomínky: 

Dne 28. dubna 2019 uplyne 1 rok od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Jan 

Zátopek. S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami 

 

 

Dne 6. května 2019 uplyne 1 rok od chvíle, kdy jsme se rozloučili s panem  

Aloisem Kondlerem. 

                       S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami 

 

Poděkování: 

Děkujeme Vám všem, kteří jste se přišli naposledy rozloučit s naší maminkou paní 

Miladou Křížkovou. Poděkování patří i panu faráři Mgr. Miloslavu Šmahlíkovi, zpěvákům 

a hudebníkům. Jsme vděčni za Vaše slova útěchy, projevy soustrasti a květinové dary. 

Dcera Radana a syn Jiří 
 

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